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 ا ظ ز ارخحالل اة يه اا رول نا ديل اك (طخالاب + ذعرخإا فوح د كسلا دش عيخ ام نأ ٠ نأ ٠
 أ ٠١ ١ رم اطلارطلاياقرتاولطنا دمار ذلك ن ل خ /ينلار ةليبلاو لكلا ارتللا | !١ حالا نونل (اطختألاب حرج و (ييتبسل اياز ارتحالا فس اهرإ >0 نكي انيسال كك 1

 األ

1 
2 

9 
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 زارت دير ارا كؤلا ادا نيا كابا نءايشوح وأ امتد وجب كت فا امي ايد ايادنا * .٠ )
 ٍٍ كج نقول وادع لعورر ابو كل ويرلمم تدنن اب اييكإ ايان

 ع

9 
 . ما دسج
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  زمإف .نييص نع بيس هدر رس يعمل 5
 أ يكل 102 رمال اعدل 0 "و

 .( ابرد يي وسان ذعد انهي جرد اك ارحإ/ض جا نك اهخطورتسلا نإاهضرجبي ظ
 | ثا نلررت دعسوا اهانت ايار انا نءإكيلا فيشار ملص ا«اهرضرماظتسإلا نركب
 0 نا فعال نَسْعَك ارك طقاقلم »و يلعب( ل املس هك ك ل دو برحلا
 ظ 1: ياتو رو زصئكيط يقسو 6 ليف اانا ا هنن نزع اطخو ف ويوون ان

 | كايف ترام احفسنلوك ند لياويربحل د لونج رح و (بلاغرب معي اطل لوم كد
 ١ "لاا ةموسر اهن اهديك ريغان اضئا يعز ارتح إي ٌةجاح ينك جن دع يللا

 ظ 1 اهإ دي تركلام|/ ابنت ولا لدتا ارا تافاطخإلب هجر اخو مم انا نيد ]
 ظ 0 تنور دسرعت يي كدرارح اللا نارلا نإ يركذلا دورس نائعلا هل

 ْ 8 رس اباك ترش رف لوفي توتلاخالا نحارب جك تافاطخ| هكا
 0 مادو ناار يرانا تلك يوتا عين دف دهرزها ]لوا لا تافدسرتلاد ىو 0

 دعا ( ناب (طبأ ن اهنا عديشارح ايفرعم ارلاكن يل لاسإ ( انتل |ت كوع 72

 ١ ا عن كارول رابع ءامو وأمل. عشا ترابا ,( آراب عصا مغ :

 ع 0 بي الع كل لا عاشلا تلوخرسألا الع يوت لجسد
 ١ 3 كلا ذاو ولم حل ورلنا تلق وأ ي ازخدا تح واوا ميرو / هيك و

 1 2 ليديح م عبد كرو هلو فاَصإ ادا هلخ در تيعامام 5 2
 ْ بنون اوإ/ الا تدخر يو تاروكد لا هذه سوَسوَعْدلا ريا ت السد
 1 ملإرلادوي قو يسد انور فلاب / (دعان ّفريصرم ا َمسر حم ا يسأل يحاالاو فر

 ا! لبكو فرصل | دن .يدزعنل ا[ نبق نرخ اوبشامل كح ىسإلا بابي رد / نايل

 |. جا ىحالل اره ووك ان توسل تااتانؤركنامةةرمل يدرك ناي هن يب اتي دل
 | ورحل نونا ارا, نيعدريدب لبر اري امنا علال | سدي افوؤشبملا (سا
 ١ هز أ جوك وكم 2006 دوعن وكب ىموانيلاّوا ف اضرَول ١ ةلوإ ن عض وع د وسل انام"
 00 للمال احجي نول ةياتس يف راج اك ابوس ساخأك
 ظ 5 ارودصرتع كرم اءدار/ن ان لاب ارخا نإ ا امن /ميإسالا
 © ب اوواسار| ناد ئرلا ياض
 ١ لماما اهيزنجم "لان وت تكابر نيا (يوراصخل سه اطد لجو

 علا

 ؟-ح



 00 وجبل د
 * ” لساَلا هر عو كلام نب بهذ دو ساو برحمإك لارض بارا اليتاسإ اتا 5 راس مرإ لوقا ناين ابرج بارلادبرسإاحارشلا جب كتم 0

 نال ايبا  بجاح ات ايبلعوءل خا لماع تسلاعفا ير ا فورم ا اههبسل ١>
 ىضسامءاض اي اوّسك اراشنا ن ]يسم برحمإلا رسالة روك ف ل امم, نإ لالا ءَلاَق

 هاري ناد برعم ياو هوت يدعو جار امءاسضألا كل ا ان لك اسنا 7
 سلا ناسف لاس بن اكرنإ/ احم فاح اكن اييلع لخداع /وجل ا ببسل 1 17

 تنوصخر زك : هر ىلع اوت | شيل رورو تعم ا بدت 1
 0 عسل ح اوه ام يييسا ىذلا د مم او ا درسوا يذلا سالارأ (برحم ا ناي يسبح

 سكن |[ ةعابتتا كاو ايسدايشل رت اهوعب انّ يللا دك ايحر ايزل (وك
 :يضحا فرك ف رحل دهن طنا دخت نا وتدل ةلزتهنونلاد كولا لاح
 ٠ . راصاوفواولاد ىلإ»1 ازفرل | كلاح اتاكد الاكس عنلال احوج اًوتلل ئاك
 * .ىعب باوعالل نينسالاعو ياا اهراص يا د حاف رتل اناكأم ا

 لص تنر احتل ا ينجكاولا [ىنلاق رصد ا كا "نابي دتواطتللا | ١ "نو ىفاوطي دب عيل وحل لاجيؤتادواريضجمبلا فذاك الار دق رخال لاح ايت ند ذيج[ َء نا كلو هيد لج هرج لاجمل او كفاك [يخرا هرجواوبصت لاح ديرو اكىرخا دلوع ةلرح لدن ابهصوا وهيا يلا ةدالع ٠
 نعم ا [ سي ىأ بارعالإ ختم ا مكاو وتين بام ماعلا ةريغي م تجشف تاسن ب
 اندادكوصل نامريعدتاضرتعأو بارعاللءيحتسإ ا احئلاتفاض/ ياّفاضإلا ليصحك ماعإ ن اقوي تررئبلاو بارعالا بضتتملا بل قم ا كلصختت ناقادبز كيض فب رص ارعالل سعيا يطاقلا لصحتك اف دز اجو اك ارعالاى خصما
 دبل ايلا :نآب هيجاو ابين نئئاوادتال كا :لارم ا د]ءاقلا تاذودانسااكدريشب
 و اد ياهلا او اهناراصد أبر ابحت لعانإ سوار / اعاتب ضرتعأد ل ءاعجيفد كا و رىحارلاب ىداصل(سسجلا " ل مارعلابدارم ادرك ذ انو اكم ا بوصح بس ْيّولطِيإ مهر كو يببسل ا دارلات

 يقلق >2

 أ ب رج  قلعريرتتا بانا ل بتال ث رراخم ب ارعإلا ىعب تاس دينا[ [ يعن كدالل اناكام
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 لذوي 9 واويجسالا لوصح يجاحلا نر( سيردم اعاده ىلا لبع مالك

 0 هأنحفو هرَح 0 ظ

 11 وهب اذا ءاوفؤممعج حني اما صول الات ل ما
 ٠ ييئاوحو كل اهديسلا نا ع علاط بى علاوط دارطا لعرصندنا ويس نماولقتو كلام
 - ةروكذم امي ممل نعبر احلا دو لحم ا اسألا ف تكلا سى اص|ىج صن اموصرلالع
 يو مرحب ل صإلا ى رموش حل ى ذل ا برلا برحم ا دحُن مودا لتودا

 ارجابالا | صحإ كلن اك“ تيرعا كلوق 0 اوه ىذاا تب تول ان ء
 بآرمدبرداولار بع احافطصا برعم ا كر 0 0-07
 تبرم (طلارش رو (ر( او لّمعل ا نعب بارعالا ف[ يس ا/ةحالصا |فاشكلا

 . رحاوربج فأي | نركز علان بارعإلادوجواتا يل داعلاعم بكمل
 نا كاد ةيضند لَ ا ارهسم لاق | تلاويشلا عونا ن 20 0 0 ب د/ وحب شو ولكل ارب برحرول تلاعب كل دلو

 سن داططام م تو بوو تبل هيا عتيل 0 12ج هوم م مسسسل

 دم ا عر اجرت ابر حتسمحالكد | ىئل اب بارعالا درحو ا
 د وبر فروت عملاو نع ةرخاتم او هل دسم | .اوعل ف لحرس معمق ل "ارامل متل هنا ندا يس دام دن نررّيلكو يونحم تارعألا ن الباسل
 د امعابءرحارتخ اك برحم ا بخ د لح دعم نيتامكبنإرتل | تايساما رمت امن نللابئءارنع 10| [هقرطم |يريتير عباعنت تارودتت اا“
 نافانَي اميل اخير كذملا ءاتحؤ بدلا دلي قيل ارئال وف د هس : , ١ لك ااماهكارحأ/ةيطوت (نيل او بارعالا ت [سابع مم او ترحملا شت ف | نسف 00 دوكليرلاطب اضناكو انيلار بارغأل ١ ار يحتم | قمرا ام ىراس م ودسل 26 اًعَعْس اهنا ل اَييّيح ١ | لاو نارعالاب اف اصرا ككنم ىبملاو برحم ات ابدأ هنا ادبأر ف هنموتستم ا , طع فقوت ىتستلا رحت نالا/ ا اميل ”مللك [تبن ان انلاد ف اد بارع | نع امس ىلا ملاك ١ 0| ار سجس ئت دن اه اريِخت كا



 المار داهعاتبامدعد راسا نات تايم درت ناتو

 20 ضل /مدرل (ميزل ررسكلا مرر ين |ءاملوق بد
 9 [صلرف و ملوش نيك لأ ةطيرطربرزل ندى نم لا ناش ف
 الد كاوا د يي فايا نإ !هتالكوهو مارت لد. (وعيحام لع كاس ى
 تانيا كتشف ملاكا: ليي رتل تاق انإ ىف يدضل ا فالك

 ب [رءاماو (نيلا عاضترا وص ن (عئيري دق ن (نضل اذ ِن اغعت إد ن اعبكإ
 كرا. نعل نسما فالكاو اد ضل ابريل نانلاقت دقو كلل ذكنيردلو ساما نع
 ل اكل سى لعسسرسللا | ,رزا قيلت اضناردكلا حبس ساج اهكرض (جدتأ يفاسالك رهغاما يف تويز ث الثلا كارحلما يف حلما ا مرزل ينارصا م اد يكل 7 ) روزا اوه لوك اسما ارت سارت ناس لوس نيلوقي عدلا دّيعل نطسشتل | نم
 سوارنا بدو قاذف 0 ( نءإيوه و رش ا هجن َسل
 ْ ا يوسي اذهو كل ام باكا فورا ياعم نمره يذلا راسا
 ع نا واهبانس رطل افوئينا سر مافيا اسإا تاينشع اوربت نيتو نةؤئدضرامنك
 ا صا فالخ هناا بس نإ |ةلع نسا مس 20 جيل الب ا ةظرحإع تشب اعاد تيا صنم ىتو تدوخ دران ن (لكم نيوسص ناتون اذ

 1 را بس دراسة لان 5 ىلا ]1
 | ىئح كل نادل اراب اذ فرض ساكد حاو لاوس رمل ظ

 أف وكل اح ساو ,|ن جرسكلا مدزاف اوه ليو يار قى اعل سهاد
 شعر اكو هلو ف ال ا دبس يرجع ٍ اعراصقاماو هاج ندور اجئارم /َىَل

 حزم رة ءادعإلا تب هرياطن نعد حاكر اع موزل هدباوحاو :

 هرم تيرا انااركذو ل وازلا ثنايا امو دتعةعسوةتلتيفد
 0 :إ/1ّي دتالتلا#كلح ماي سسزحلا تلك ا ظ
 رع تارع ادار دسل ان عقلمارد سول انباع عادا يامال تبدا

«2 
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 . 1 ٌقورطْن نود( عم يونو ايَرللا سلاف اضم اك مادا ما امو رل يف تسلا تهمل

 ]منوم هس يببلاب بس اهنا ىبم اب بش لاو ايم ربا دن (ئعيلب بارعإلاك ٠

 7 » رهتااعني دل ا اجبالرةعدحاوكةفاضا/ريل ام هسارغل خر قيملا

 ظ |1ن أَ فاصإ/ايز جل ارجد د 1 ا لل

 راج /نانلاد براتتلا ثايب الابر اًطنل ايش سايتي سيل ةللدنأ
 'آ د ف اك ب ىلع م ارو بتل لعن بفلا /َىلك ا ممتارخإرا نسل د
 لشساياهريسل و و هرك عى لح ا ش[هئا/و صف سوت اب تارخخإل اسست
 2 ل مورا ي اهناوحاو ل سو [تكو ملم سعت ناو يع شاد كل ذ
 6 ' 0 دب !اكاف واظن دجتفإ شاري يصوت يلا فانا

 ًايفرزخإ/ نوكسلا مووزرل فيل نوكلاهدزل ف مكون كو ملوك اكل ا عفى اعت /م رز

 لكي صلات ا عاجلا زصارهر ملقا ماسي ا هنو لاش
 طع جارت |نعس خص نال اع بوك يعامل ءادعاحن حم اناا ِءاونأ

 ١ امن ايست اتسياف وح الس 0

 ملابلاهصتمسا برت لح منهلصا/ا ناو / ا مسعل دج الملا
 ١ ]1 نافورتلا نابل يرخاوزصألا ناب رحلات ييو مل 1
 - يفر او ةلامحالا اهي ]تحايل عن اا عاؤاإلا يف لعش [يعتلاو 1
 / 0111101 ولا 0 َّئ لسراو يعليملا .| ونا( يل
 ١ سس اوكا دارا عل نوكب تامل (رارلأت 0
 ١ ري ءازناناق لوما ذك فإن و كل ذكر اجضاو التف جراما عاما
 ا دولا روح تعط ئخس (  لسع ص دل ب إو

 . اناعرسلا ذارعلا كافاك ءرتل فال خرهو هبال نارا حارا
 ا 0 تايم صإا بسس

 ارلا عاش اح رجرمل "نأ نم عرتلاد سابا الكر [ي ف ىصحلاي سارح
 بس يب "ويرفض نوعا بسس اما عرتلإ دادلو
 د ا تبارعإ مساوئ رظت عاب بعلات 0



 ْ اناني ااويتك اعلا نيودلهي ير ياو ]
 ١ .٠ تء/ دي انكل دو ةروكذد م ال انكإم| تشب ف صقمدنأ 1

 تلا 0 ل ظ
 لاسنك يلف] 0 ارثإلاهلاحو وفد داؤإ/ ا (سا// ]صادم ايار
 ف[ اما اسإلا عضل ماراا تاالعرن دنا ناملوب تاحآو يّولا كل د

 تاك اوت اولا ع ضاواب نعت ساهوتس نزيل ئ
 اع درمداوإ (يمسا ثركلاهأ ضر اع (هيملا

 مآ ليس كراس لاول [ل حارا نعدلل د يجري | ب دكرتلا لع ٠
 هكدا دوبل هذه نيا ماوه ولعل ص | فوصح تقونانو بلل 5

 رداتنارهارسايعب يال تدهيرلذ 1 دون د اسر / أر يخل ديزرخا نا

 ٠" علاجا 0 , ناحْ هلو عوعموالدانإ ا جايحآ السوم , سان ييرما لوعحم ا كلذ ناباد احتار دوسحلا ةأزنب# ومع الب زنتيرطإل
 ل 2 |1ريغ كرفت تاكلف رف تار يالا 0 ىدرملا |! بلطيإملإإ ار انا طتمت اج [ىاعل انا

 00 مضر [ىئنن برحلايشدنإ يقر العلانا ب بس هرخارصت

 و كعأا را 1 «ضاروهاةزحار ةييرط يا خق ا
 لل "اولا ضايع دوصتما» 1 أ ار صح نيتكسسر متل( قرانا
 هنايو نا دير ايوكواولاوا فلا/| لع ي دام ا نس يايسام ان اكرصلخ لدو هرب احاياججيف نكمااد 3 20

 حدس ابا نإ احتلت نلجأ رت انهت 7 ١
 3 او مساع معنا لصا/ار بع اررصح او ' تارملا 1 | نع عرج
 ياش اعنرإلا نبدا قابلا نه وجسد / ردا

 1 ل اني /ل اوحألا ع لوا ةوريك سدا ميجات تار اكحوأ عيتح
 ا لاس ومنح تكدس 0 ١

 2 )ا

ٍٍ 

 خريج تعب "
 + جل 35

 - ٍٍظ

 انه وت عملا نرمي نإ عصور
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 * ” نكامنل كانناخن رووعة سوم ام اعإا ديو زخا نورسكو يملا

 "ل (اعا/أ مس يا ف انخم قدح يلع

 | ريهدامدساساهمادنإ ةيضيعب ناتنانركي يلا نعا كوبا
 اه لو | سل ارث لم اطتر ( قت إب انين مس تلح اور 1و لاس وع

 هببشم او يشم لا ندالكن امبشلا جو ناتو 0

 هرم ٌتنودروصن نعيد ارلا تلاقاكب لو دعممتا اوروك ف لادجير إلا يلِعَمَس
 تيباؤمو ثوم نعلو رعب اككي] نهسنإلا تايب اسدلا تاقو لئلا وهو
 ل رووا لرب اكسل لت( نعالدرمم ا كل اها لزتلإ نعت ودعم كازت ناوإع ٠
 00 0 يا ىرس رف ىلا نبعتا
 سالب اماارصتل فالك داب يشل كاسب ةلزنأ غيير ا تنرل

 نركب ايأ لب 3 00

 أ ليلا راشليوا بهار كرساتل ( يحب نوع نشل اداب 0
 : اللا دبلف نيكيسل فرصلأ ءاوحن هدئ "عاد او(يَعاةتالَسَم توتجا#
 00 1 ناييسالثو /

 ناو لح 0 ب 0
 ْ كقوداماشاانو هلا عاج يرعاشلا كو زمول ارم ليمان رس

 عاااجل ب تايجرل ا[ رن لوك دامب يا هه اعهاورعاشل

 لايلل ا باحيزلا الخ يا ىو فح ورجا كس تامزم او هتاردأ /رو نس اكد

 | درع 0 ولا إلا يع تسرابجلات .(سإلا سياتل اتريلاو ةدوجيوم
 ما او اطرمدما كاي ا خبايا نسخ ا هَ و

 د رلاحداعئر بحل 0

 ١ ' 5 00 خب نس اا رارعأ دير هنأ عيار جو (بصن

 ظ كار هريكي اهلل ضان تو و

 20010 م -

 روس



 ا
 ١

0 

 أ
1 
1 

 ٠ لص لرعلاااهئرعافال ان (جوبان (مسلا ثيتار نانا

 اوفو سون ف جدريحل /و يبد سر 2

 ماب 500 انزرلا تافدعالجإ ل١ تأو غو كيوحل اهم

 فردلاعنل نيروسل احلل :اّيح | دعم رباط لعالَخ اشي( رص بغ
 لم اظن مقر انا دعل ار (ّرعاف ثئاتل او علا
 ردا طئاو كايحوبا كاف بيرك وعملا ثء الاول حلل درا لاو نأ ٌيرضلا

 بل رفلاو تارت 0 1

 ترص | سونغ بلاءتاريلا فز صاامإ ىلا ىو دل بولت ن ام الع ليلع

 ميوبيس لانا ذو ثئاتلإيحم ريفا فد بول / نايس تعا الرس أة لوك ام العا
 رم هام او ثيل ملطعأ مالا ذا بس اناره در 187 1

 معان نر مرح اهرسكل | لع ثلا اءاأ نب سلا (رظيرظ تكول

 سأ انادي (اولصوتملا 1 1 1
 يال ائرش تايذلا هوب تم برواس اى اوبس يذلا دياازب توزاكا“ ظ

 قذلا دوب م يذلا ول | رول ىو هفرصتس ةكرحموه د [ىهسل حش يف[ م

 0 !افو نيم بورا دا ملوقنرو شل يعد يتادبم درفاموارتف نأ
 لبق تاوهور ويش تح كيويابورل رولا اوه ائحددب توراا ةأمحرش

 مبورت ناينان بانر ا 0!

 ظ

 ا ل 1

 امنوا درحأ نامزر اع (اامادر ابعاب اسرق يضرطف ن
 ينتحل

 الصا ءييدجويملد1نامرلاريغن أوت (ب تصول مسرد أ هلا ين ا ظ

كااكهنسنألا نوي أ [سْول دوج ودول نام رلااناث (ىطق د دوحود يمل
 

 هسا دو تون ناكلا اماه الصا ادوجرس يكرم دإ/| ستى نبحوء مل اذاَّكليْلا

 1 رانا 0 لسنا ءرلاارجا ضع 3 ناديي نكس تييتيفأ
 يايلاد متل اورسف مولاه سس |ماكج راخ 0 هلا دريل
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 الهو قرش ارش سف ناف (هل (يوتس موطن توكبطو سلا.

 موس صين 00

 سيل لإ زف يعمي سامسيتل كلرف ن |ةراشإلا فرحعم نيكل ب حاجإلا

 ٠ "كد دلل الفارط قلارفاوطل اع وسبم اج طينللا دعاوتلاوةيتوغغلا تحاملا 1١
 اة لابذ ساو فاشا/نااسأ نطرتتيواهبوتولابي طين ئ(تاعيتعلا |

 وسبا غسيل( 7 را ماج )و 3 / ١

000 
 |  فبحلا كازكاوا دنا/ بتلكرتسا الب ه دوج ؛ىحفرغوس لير (ن ايدّيرصو
 0 ل

 | صا سرعان حض نس نتعلرا نبع تكاد لاس اجا ةناوعوا ب اسارخيتتما نضل ل اءز سس
 . اهزلغن م هبدارلا دوك ل يخعسا تاواسإ/رحي اصخ نيرغصتل ا نإ هسا
 _اماف هلو كر بارد نع حاجزا الَسدَتْوْ ظن ذو مح اهل اق اعاعاج/ن بق
 بوب كلخ اول او صخل ا هلاجف قرلا هلاجؤ يأ سكلإ عمت رب يلا
 يع مدسرو تكن | ل دو ع 1 يم هال انفاؤساج

 ظ يس ود كل (م|ةلحد هدلامرل سنمأ هب وبر . ظ

 |[ مر د كو مالل انو لح بوسام دحاوه بصر سل ]6م د اعومن اكيد هع
 در (صو لك ا موي سها ادد أضإر| ندا لطم دسا حسان ماكر هت دين
 هلحاودلا رررلا(!اهَفاعَص ب( هاني كحبإ/[ س سأ نق ب ودول سدوم ا
 كلاثو 3[ ن( برعم او دع اشر يلع رلسوت (يدر_ء فرم اكه رخل أ تنإ/ه انحس نكي

 لالا | كرت ساو اعاجاى دب اهرطإ حسم ا نا نع بِما عم ا لس سا ل[ عا هلوق وف يردال وسكت اكو هل ح لع سدوم كل ذ
 نيو سلا صو نارك قسادل اق سلا كلش ايلا ع نموت افرلعزعتسس
 - ؟نيلاركذ اغا رئاكورهم اهيا كرف (طتشرف انا عئاسي د ىف (يزم كلك زهجا 3 دع دي ينرووخس دعا ميلاد عانز بحورو امضي بسد كقإلا
 ١ ألا نسل ور عم هر نع هنا/بدعلاو ريجيم ويل اعد |ةيل تل فض | نام باع ٠ ٠ ”هررعا عي انلطمتيكنلاو طل ابدييرعا سيئا لوةر وكس دنا نيعيا ناوألا
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 1 : 7 ماللاب تاكاقتنا اما نوكب نا كالفن يحن دب دير اءدنج ماسلا از

 '« © ٠ ٌءهاصإلا نك لونا كل داق انما دحب نوكن(ن يعت "وفتاع ظ

 ل ) حربا( مزهر ؛؟ٌئناصملا بود اللا يد نع لو لمست اب كح "دوم ل اق

 ! | ْ كرجل ( تاماللا ي يعلو ن عددنا اعاد الا صاب

 عمر ٌبرَحنار ابعاد يعاد هرِورَسل اءيفاضإ/ برن (نيرصةاوه دعب
 نيوانبلا بحول يللا نييضملا سب رشا اف سلكت اجا اردك ككراقأ :زورسكلا 1

 كالار اهقاديف نوع كدعلان اهب كدلك فرصلا عمد بولئذلا لرعلا
 ا , اه (نوبؤتلكلا لاس ننعملا ناقرتلا سور (ياعإلا هع ركإ/ يحلل اذ د ماللاك

 0 ١ لاف ساذا هانحاتب جطنلا اة تل دعلاوزجإ عدول كزماصإما ظ

 ا انو ديرسا كلور عل او لابس منع لدءرهلم ار هَ ةقرحد هل علد ركن يشل( ظ

 ك لملء اًمرملن يبس الر ظن هيض سا تنكع اقع ةقرح رز 4 0 :
 2 يضع خلع وص إ رام نارعاجسرعا تحاسا ل سو وو اثلاز لاا
 ١ . لانا ! تاق م ناك هلك فرح فسو قالط الل كلإءاو ا

 1 ” ناس نطعوا ل ىوأ اًري(يعل حمص اسمو نرحل ١ تحا يا ورسكلاب ةالحس

 1 .ررضل ايديرعأ نمر زم راما 7المؤإ عبرا كاقؤمخلا ت 05

 ظ ؛ ألو اضن اشو انك فرن امراتح شا انيواحقل

 واودجأو بابنم 410 اطقررأ دحو وق صلرتور نصح اير اتخااك
 1 ظ . مطر سيرا كتففمر هوو اكليل لعشر نجي هنا كل ذو كا ذي دجر | لاما ذهبي :

 17 .ااانوأد الان ةرش اوه ذا بارعإبار ايعاباو دتباف رياك فرصل عش
 راسن كرلاوفو دفرشأه بارقؤلا يسار

 0 فر ذو سر يعاببحيفملا لاح

 نااَقَ اف فرصنل امو ةلرح نايرتسخ ل اورج ا عأن اني بلان اتا ات

 ا 6 رع نييلدل ( ييوسااصولا اوتس/ كة اما ةلكلا م مايتس 75
 ا 'ىسإىق عر أس لوصف سن داافد نيكو سبور (يورااعشر

 0 دير( لا 3
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 00 الل الفور ف دارا كن يرقد يتلا فتسثد يري يصفها :

 ' الزير ديقتسا يهم ناد علا شرم ف (عاسإ ري يعد ظ
 5 | جرس يل نع نبا تا ان اميل ل وييإ/ت اكس اوجلا به ذانط لعد ملبوس يب اكريعْنم يلا لح ا يمل ال اوي ب ارعا ع ا ذه ير متا
 |روعاونلا هم ناويرفلا نيو كرتسذ العاج ناوياملا | خرج شدابلا تل لاو جزل | عرو نم نإ «اكجو ىجزلا اقالغ فلو عمرا باع
 ليعلانوسكلا مزاللا|ىئل يساش لص ل وحل اع ير عنلا لاي 0 انفاعدطلعإ علقو ارو الا قشر تارا 0 كيرلا ل كاملعازا يصير هوبا ابكت در دصنا هز ينيمهرلا اولاث را ةيويمس الرف اطرهو صرع وبارعا_ل اح[ كل د عرجرلاف اد
 ناكاوهرلااماو نال فاونشابس اخ (ذهره اطو ميد طلع ذات 3 رو ارسكا ماسلا اد 0 يوج راحو 23ج كل ايد
 ؟( لس نع ناره الخلا, تاوخاير سبع دحك؟ب 0 يعول تلد لوقا
 | ج1 ولكل سلا ن ىيسإ/تيئاتلا اَي]يامولكلار دمك دتف/ ادرخأ ) 1 اريع,ترتلطي ابلا ناكو ثياتل ان قو اهن رجلا عقول[ رسلان دس ظ ارسمي ند ىو|اانبام جال اخو و بحنلا هل احرئرلا ملاح يي يللا ىبىادتالتل ٠ اوحإلا يف نيلكل اوسلو ت هياط كنا يرش اوُحاف
 مما يلع أو يا فرح ا حم (.يههكملف مس هس تل نباح أو كل ذك بلزتم
 7 ارل اس فاوتكر لوإ/ائعل ال ءاوتحني ن الددل ا َقاهَيصِد كا ياشلاو ءدحاو ةعفداهزئعبد كنا دحا محو اي سعال هضق كلوئرادحاوايسا اهلحجف نيس را دس ةيئدح تعم ا
 نه يل ضاوي د لاراسدردرتعلا| فوم يلا ارخش انا بولا
 / : مص كوك راسا يجد فل اندخ“ لح و | دنس تاما جياد بكرا لساخ اتاي بارعا/والص اف نا ل مس اجا يسن

 000 نان

 او راء ع ةر ايعالس هرش
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 ' تلثيائكللام ب ثر ردا سل اناهمفه دز كولا فبات وتلاعب تبا ب:ارعإلا ا

 نيج قاد حان زعس سرعان زنا عاف تار زجل عوتد ص يا

 تون نإ
 ا ,/[ىجرّسع

 تفوسْر ا/ ع وسمح و ٌةروعوكر لاعل تاوُسش [نح (كاود ارق
 علل نايل 0 0 0 عا

 الاتنين تراسل ب ارعا|العترتتلاعاشوالا ص
 براس نامن اسم يذلا بارع 0 لع اضوإلا نمدلونييتارح تلاع قع
 تركنا جدخ وةمف ودي هلأ ن ير حاسنوهو بيرل /ايلاععسرل ١

 نداضناتئئاداتتا ميا ورشع ا دم هرسع (ننان ىرل ( َتيكَرلا ندي علا

 2 يف نلسادعوس نعل ببسسلا رجلك
 "يل ارعم ل بكرم ن ( سكب نيف ناين [(ناسيك أو بوتس د ديئأ
 نع ان ايول ((هف انح امل م اوخاروسرسرو [سب هلّثيو مل وت يف اوخا اوخارباسك

 لامتيقوتاردإ/ا لوا ت اعف دل دئول ذيل يان تام اركي نا اهلدايأ ظ
 نالطأو بابا اهنوك لاق ينم تأ نيا صنم لو هلي عجيتا

 . ةقمارعد ورا [إءرلخادلا نسر يصرلا كاما قياوحا نود تاي
 اما باج هلم فان يدك عت ندد كلبكثن تيجو يي عايزك

 ةلخارل' نع نا هل ام نبك اقوة (علا ا كّبالف كن دل نم ت فو لدي نم بيحب
 ٌرلر لصرف ام فو الا ثوّرلا نوم اان نعت نم مسأوي مل ار نياوحار رج د ]تيل

 تلوح وبلا فاضمالس وا ااهكسواتو سافر بولا 07 3
 هك نب ةراكد لونا عش الهيلي ع ائلأ عرضا / دويعو الش دلوتل كايف وب نابرئام !نازعاقزب املأ ىاءلوتكلوبإ والا دوريا الها حا
 لا هاطاولا بوم اعتدال ة لزيت ل يءانطن تسلا“ ٍْ ىلع اسبر اهنحاما رو بتراب اه رحم تلوتملار 0 7
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 | ” واروع دق نكا و لع فر ييصلا نم كدب يئاثلا يلو مو حلا نبا انف

 . ١١ 11ص حا جر اف ةلز انوا تزح نس دو اوق هوني تح جبار ك بارع ىءالكيدات
 ْ ظ كو لحي دان_لوعتس ناو بارو ف اضع لوب نا دوهاظن يأ ئاع دك ةياجا

 ١ فطرعلا ئطععافر يدان لوعنم هءاررر نايل هستلاح وشعب يد
 ١ كاتودرلو تاك مدباعإ برر اريصل او ديارق ولوج عوق ايوه و دلوع سلو ند
 | كلان ن ارك اكن عا ضئخو|ةيشرطل عاب أر وكذم ا بارعإلا شبا
 28 روبن امواليكإ مادا ذا ايصئاوبرعاو اول (ًممخ ب صل( عع متنا [ق
 |١ كضاذا يش إلاه فلق لل | مصيصخو طاشلا لاق د نر رعا هركذ اق
 ئوسزوكو[ يمرل ايري احر اراء ىباوبرش (ف يوزر ددد يرتلاد ارخاواو/ىا 7 ا / 3 0 ِ : : ظ راب دهن وإن مردإلا سوير دكر عويسلا تل اهو[ ارم طاير كس

:-- 7 
 ١ ل( اسكت امان ناسا دياي امئإل ب[ عر وكلما بارعأ ع ص صخ ا( نسي ناار لوا لعب ريس اف ملوت ب[, كاز وك | رطماب در طم ايدوؤصم اي دانا. مالهم كلج ةيوصدو هعوفرد ىلا هر درا ةصوصملا فورلتلا هذ ١ 0

 . ١ املا هاضوعس وسلا نداوزح ادا حن |اسرعااماد مقاض ام عشب ن اضرسع ايف مرشح 1 تسلا ردم ادب رح اك ليلامين تول ادعم نكي دماء نوكس لكلا 0 كل نحن مد + رص مدد ل اسيرح لاوح الا ناني طءام الرمال رجول محا ارودشلا امية ياخ ةداضإلال ايف انادوهب ثبح تيزحاتناو دست نلطمالاحا هذه دا اعاذ نيو اد هيجي دام ' اكن/ءارخاشاويرشام | دس[ وبر شاف نعد ام دس البت تكيعف تالا
 | لا نال اا ولا ف اشم ان ناصع دنولل يونس عمال حئدبلاتانخم اب
 || يراك كلان نإ كافاضوعيوتتلا توب هه أضل نعوطق لكل ضانديلا
 00 ' ل ناسلا ت ودا تسب داةل اجت لوطا ل ظ 1 روعو لاكش دل ةوخرلاراسخ ايا نسح ير عل رمل ادفن كاكا
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 52 او ةيولتلا فورطلاه شف نم برعااس بعلي انه خالو كادت
 ات تكون زفاضإ(نحيئضترو عل برعا امال يدعي تاكو قيلاوو عير ا

 ظ نار خاتياموتي رمت تودي داي 2 ”ارثاك ار هوك يأ
 هريكتل ابل نية انتل نكن وتم تت هنو م بأ دان
 ملناعو عي رم ازيس لاف ا تادشلا لابلا هبت سحرا
 الم يَدَمشناف لاهل تلو يو اولاذ تارشلال ارمسأي 0 دلو

 كين /اسلا بعلا تارئلاف إن ء ب ايسر ضصْول صموَع ص عاد ظ
 نإةنياتلا بل [اددادصألا نيوهف درابلا يا ان
  سشساَع اوىضر انا ما الع يش يح ن (ميف لوك |دارم سيلو لشاعر ىلا
 . يلااهجايحاب فيرفثانه كل ديلا فاضم ا نعد طْفرَسيررْظلا هذه
 ا نطووبح اهل [صاخجايخإبا | لف لق تا نو نوم ا هل ديم
 ء سدبلاع 5 دوج وبافلاف ةلوصولا اس |راكرسن باها
 حادا ايسإ/ اناباهساسخ ؟اًرسأ باج حت دك ءاًصإءاروهظداحلفايلص
 تسيل اناا نارا افرع ترجو از اىلاهفاضع تاكناواهناف ذافاذاد
 لو بور صربلا ف اضم ا تاكفإجملا كلل انرداصملا رفح ا ٍيةفاضإلا ا ةماظب
 تباَترناكيملا,ف اسما ا (يهيرول انام ان سؤنل (ضِدا فلكي لد ١
 هللكو رخال بولا نرد بورطلاو نه اسلا اور انا اتاو هل دب توشب

 ءانسذ ايلا بان فوعتلا ل وزو كودنملا خما ياو

 ملا لعو بارعا/يفادرعامل نازحي ٌةلرح عي ضد تلاقي ارعإلا قيصنلا دع
 لئيرا ديلا فاما يعادبلاح ع ١ ف ذدح هولا ند يم اك تاكل /ي رت ايارج ظ
 براك ةؤ صح أ فتن باصات كاف تال م 5

 .. كيلا كوت اما ةلساي نا لااا ينل تيسدتتا ني ظ
 نا نإ/تاهل ف اصلا اسال تعب سلو الاس دالي تتابع تسلا
 032 تا ذو شوي لات ادد سيف ذ ( تسارع ند د[ تاهل
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 1 مومو فري اوه د ]كولا نم جو او فو حدر |ربسوهكئسوارص كرجل
 ١ ١ ىرفالار دخت و سلعه ضاسارجو ]الرق دور د[[كوحشسر نإ بن اسيل
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 . ردع صلاها ةلجإ ارتتفلإلة فوصولا ناظم :قوصوم اود وصول ايفر اتتتأا
 يف هلو اسرا/نوكيناو ةلحرإا كلن ادطرش يراني! اوبشلاو (شاورنلاب

 11 ا يف د هر ىقدوا عضولا تنام, كمل ا فرحويحم عروس أما فرخ ى حن
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 1 رسل رق هجم ازضانلاوخامتس خا ارخان صرح نانو بش يياةريعغاتاك
 0١0 077 مدان خإس نكس اع ملا ت اذ ادعملوتونان لليل /اعانيهجولانامج,
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 رمكلا اعمل ردو ريلا فاشل ةاعرمف قوس فاضبوف كحنسناضملاو
 ايارعا كركي دن ب راق ( ل١ اهنرقاك ب 0 ا 1

 لانكا تذتكا ي 0 ًمضاءارو] سوس

 لماياابلالساومد ملو رخل وس ( ننئح( هن اورو نيرئكا ركل
 ًَى مر ص/ارف ملكا ام اسرع نرتكو ردك لوكس اوه ابل! لصإرا| ناكايادهعاونا
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 ان( ]ويلا نيتخورخا كسل بجد اماو كركم[ ىتلاب |
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 ببدل | نون ترشابن اد بولس اي عى ب وسلا | نوندب لستات "5
 لع فرح و زحا امو احل اء مملانلا 06 اذ ةيدرام نور فاوغ قنا لآ

 . داللدا حملا ع (نطعغ بمن وقر تروغد دل ةايلامرارلاب لاباوفد رصاويوقو
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 يسال كبل نات نع اا اى هسلا ديصلا جد ٍ؛
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 ” مليمل لد حس ادرحب ودلع كوخ إم "اعز ئئوس ان
 بسك عانس سلا ملعز ئعم اء دامتسامل ل ديحب وار 5 ب مكر

 عا ُى ا ربط ام نأ ةقرحم نودي كل ل فم ب اعنا 3(ئح]ر
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 لوا برات تما نعم تاو نانو سس ااهعبجو تان فرحا ثنيا

 00 ءر (ّض (يأهلوأرشبو لون حم ه[ىنام ترج كن إم
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 يل 1 ل ما ملاكا د
 بابو ابو امارلا زكا اىثألا با, تاوادحير اكعاجي ارصحت برر(

 ل ناو هرغوا اراؤش هر عياش
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 00 0 ساد 0 م
 لردع لابس ب را

 ظ ري ردك نون انناتنا' خل ارو الاانا لييلعلا تيد
 2 ير ع در هلو هن[ ة ايلا

 ٠ ا 00 و وجا كل
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 أ. ينل اوائل ناس ايوان االئةارشلا تاه يلت يغار .قسللا |
 1 يسال نيواردست فرح اهب لامك سايل الحزم تاتا 31
 مرمر امر سبا الملا بم أدلت 1 :.خااراضا" ناد ؤ

 نو نوهلاة خلات ادور امو اري طدكى ساو صالاث
 000 0 0 انوا تلد هكوع هوا 00

 ل ايوازلا تلال اري هيل دوو جيلا الا
 مرسل عسا ادت ان او ايلارسك ل ىلإ جم ضو |ركاتإر
 ََ ١ ند ايبنوا تزل ا ريس ا عر اند لانش يكوكوىضإلا
 لبوالم كونل ارم ا طش ءردعر اش كريس نيطئارع | مدنمادا تب ش بولا الا جلا سيئر دع .اارسلعراضحوت -لارعتترسكوك
 . اكسر دو تكرس يرو دضم اع ادم

 .ثولااعي دارلاو توم ا كل ةبحاصد ورحأ ل درى أ ةوسللا نوي و
 فتائفلرك ير ( نم عرف ةلوصلر كر رد لكس ءوسلا كون : 0 ا ا اترولا عرضا ظ

 9 22 5 توك عمرا

 نوما راسا نإبوت اهنا اميلسع 0 ١
 ىضاملااسبنا نابت الشدات اظن وللا ورب ظ
 يان ناار هو اوبك ىسم هب إ الدب نونا تل 0

 سنا ناموس ا هناا لحل حج نوكل( اعاببلا 3

 تار اكن لف دحاوشور دسم اين كي تراس يعأا 0
 :ادا يبرنا مريم قل انف ن نيل عاتلا ناهس وبكت *

 قس هذ تا 0
 مرا بدسم "بصفات كتالئابعدلام اول جر ]عب الا نعانا# ارا
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 ١ كلان .انيرع اد دزعاب درب ال اهراس و سيت و نيد د
 لحسم اص[ خخ نم اهزركأ انلط دلل تزعم ءراضم ا اسبر ّنخ إلا ل ركع كل اد[
 - ءاراططمك 0 ل وعادت رشل اذا ع راسل انرط ناو اد |مايلن

 اعبي حسد اطنل لرشابم ادلع ل وبل | كون ل
 بلاوف اطول 4 1 ديان تا تاخذ تول | بح (صفر هُرَحأ

 ورا رتل [ري لسن رس ابم اددس أي ام[ ص اف هس اهني نمل
0 0110 
 لد باصخ من وبلا نإ اسلا دام[ أ وندرو لحئلا ري أ تدارس ك0 نما ناروهمل نيوشر النئتلطس ب اإإ(شخ| 00

 مزلس ناكني الل درر للا فاس سو دامعل الاد ا .
 00 ال

 [هانحمذ ا ئعم راطيلإمنلا بست افاضج ياش نيالا
 !بفذام اد اتلطس بارع ار نيزخأ به ذر ديك 0

 3 اللف اا تالت نسا ا سنار | يامر اإل دير شد لاهم جدل د اسيل
 ظ .اىلاو ءازحاولا1ارمسم ا[ حادكر اونلا لول 00
 ْ ظ فس امم بارع 0 ولم

 || ولالا أ نروبومساوت ةداولا فاعور 0 001 0 4 يرو كر شابلاب رسنلا واط تبرعسأو ناجم وفر نول ارش
 و د اص هازع امو نسؤملا ىدحا بح احح نير وذم لا يأ كا ذآد عا
 ٍ اريدستو اانا نس الارق بحاس ' نزلا يدعا نس اكمل

 . نقولا لسن ارس[امب عوجردل رش 0 ا م :

 00 ردن زب تن دارلا يع
 0 ل واحتل تلك ثرل اكون اواو تددرتد ترا
 تر ردلسل هنا حالا دبا هلاح
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 را ناهي ختان نزإا دن أر بوايفؤيرلس ع تامل
 0ض لرب ولا تويل نسلاتفانلا نإ انعتسإا ذه 1( ةجاخإةناب تحت
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 ٠ . رضإلكل دورركد سريع هيلع فاح اتا تارمأل نب مل ايعرما . ٍ
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 راعلا هنمئتشاامن|ةجرحبو اهيفرحة يرحم تر التم تيتا ايو بوشاد 1

 اهيولم عي |دعلا اهمدع تورط إد درج ديا نب ليا اهس اهتم نا
 جامو كم هجن دين دي عز للف رزإو طرشل وتلا تح . مف تانالع
 | 0 ام سلا معالي طولا ذا الطن ههحرد|امز [ك

 ا مهل تالعاهنر عن كبالت ف زرح (يننيا فرع[ عتلان
 قلد هع نر تالا نو ايراساظتل راديو نحن هجن اج ١

 : جوت نمل دعانا |ذم با كانك هنا رو دالك وإنا فأل ْ

/ 

 : رزه

 محلا

 دعو مقبجأول ان (حمضلا يصب ناي إ/| ثد دب زاب تس ةلاوها

 لياو ميلا ءراشالا تبعا كل وهج عمل اوم ا رو دج تلاقي د 0
 اشرب دوصرلاو ديانا له يار تامالعلان زك رس جالا

 نا تاالمر مسا تامل دوت ملم كاد ا

 ًدرطرو فة ز |[ ررلسةمالعلا تاج ثماني سلا اهغا

 همهم ل وبسس يهييسييسيسب 2272 م 2 8-3

 هحاصيوج ١ هيج هير اس“
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 دمع وب 2+ - م

 دي م تحصي ديس او ب 0-2
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 بوجع يوصصحوي د

 ترض اضم أت لمة ورم ةروكذ لا تامالعلا قربعيملهنإعباوجي ايلا,
 هل ستتم مهع يكمل همن سلا مق فرحم م اضورح ع الاي تناكناوافورحاش و كؤردم نر دياتلعم لع ١

 فرضا هس َسن[ء ا يعايد وف يلا تاماللحلا اغّتاب ىرح (ينييفيلا
 يلع ىو إكميع تامالعل (ةنكياتما اهب انساب ف ورحل نسا (رعام

 راد افاهستشل الوحم د عل يرورضرم اعرب لبر 7
 جاحااوررذغ رراوع سدت هر مم رعل ورح دكنا ل دك توق م يعي
 11 او رانا اا سالم امال( ل ادن نا 0
 العاهل“ اهنَسَلَث مى عل !(هندعنءرزإب مو دوجولا اهل دوج دوجر سنو دارا
 انا/واطرساع همس ىعلا اهم ع مز هزار طرصل وسل / كنف

 : لع يل[ [ جريطتو رحل | مسلعنس هرج شلة اطارات
 س2 90

 لزم 1 37 ١

 >نهينبىرفل ادار أو رد[ 0 تدل را

 لل سماح أ كايف الجدي 0 ا



 ار

 كلا بت اتيؤم درة يشي هدايه غانا دع

 كل *واسبالو ليلا ل عخد تر ىدصنلا لعلم هذاك رحيفد ٌةزيهاينام
 ارحل علا ف وادآك ا ذ ٌنا]ءللاب صّنْج ام لائكَسالا تابذاع لع

 ص كلذ اه -ءازكوها ه اها َسدكي عمن وكتنا اهلصانإ/ كلو نلطنأ
 تخير اهناتماهل هساقاذ انعاه عنعتسا لاه مايك املا تمدح
 00 كلما د (ناس ا( عوالم اهل اووي ماا يلع
 در هر افرح قاليصت لل تاغ رمل ع تافطت ”_1(ىئالامز اول سم
 3 رانا ستاد ضيمدو تن انودترال نإ يلا تحير
 دال ارحرف وك امك اهزمسإ/ب داريدكو ل هاذ رلعّاش اهرتح ف
 1 : نرزحا هركاو ةعام نياق دد عمار نإ ادان يا ناحل
 ا 00 وه اها حا ليد كل دمعيمل انو
 ظ اه انوع ئاركر سي 4 يضع كاندأ دقو هلا رجا اسارسستت[
 000 انو ةر دسم ةرهف تعاهتكن وين 0 (يريسإلا ناو ا دبا

 نعم ناو مرورج م اف د« ناسا نا تاسسلب ربهم اب تنركاذا
 | ل اباه ينير تحاةس دسم اهب هلا اويل اتنالاو اى اطب ب ارضإلا
 - كبر اه ترسو ةّفوصوم ا هك لل اكن اوه امهم نافاشريَغنع
 ظ كأم رس لح ًاننوكي نأ نمسا (نولين ايي ساف هل وك الخ, يمام سد

 |١ نارعلان أ 0600
 | سلو ب ا وجو كح اهوعم او للود يفاصرإا يعول
 ناؤكهبررعو ببوسيس ءاوتفر دن اضيف ساما ف حوش فيلا
 | ناطر ةدرعاب عسولبلا بعتؤرتنلا هراشإا لطرش مدور ار بش نبا
 ] | طضاعاروسالا اب ومو بمسرمسغلو نسل ابا نبارك كن اح ا
 كاف ن اتحاس اهناكات اكمينتحو نإ بكل ير و رمارقاما كاك
 ١ رار شخوص زمتلا تزال | إس نيو اجو بوبجيس ناك
 0 با ونوس ودب مسج ماعاد

1 

0: 
||| 0 2 



 ظ ”اسارغيإ ادبل هرم اط نو طرلَسفرمل (يفكولم ات عسفيا اهنا
 أ ىفزلادافادلر وحلاوة كديابو يناس تاعنارمهضحنركةنيرطلا ف تام

 1 : تاصوهلوت دس ن يبالي نيتأامنس ناكل ايبود ياسو نحس و برا تساسو
 1 / دس فو ديوس باج رلا ن االول[ سس نا عع ياست ١

 1 رلصا سل از ي[هلاملوت ميا صاحإب نا كول يرسل دا ىتسالاو نا ان

 مركب يار دصم ا ع ميصير ديك ى جر ايما كل هبل ىضا [و ديت[ ضا طلاس ١ معلا تلاع ابا نانزلا ناس / كاز اوبل ايتتساراوهو طمضغصوإ ٠

 ٠ . :ملو ياسلاٍمدوبيسرظاناك ىرغلا يدي[ يوباتار هكسةغا دهم بس.“

 دج م

 هدم تح

 رشدلات هئارهحر إلك ير دتم ااه هر معارظن باوياادهو ملون هتتلاوتس ١
 راق اونو ليلي ياكل بام نعنع اهجررخرخاياى ل /نيناسزلادحا لع ولكل امتع ا |

 اذئاوجد هئايزللراصم اكن اركنإ يلعإ + داذاويحام ا نامزلل عوضوئتامل ازمتلات ا ١
 معتدل لاقل عرضوم عر اناا عنلا تاقايضاخالضدنر/ن عني ذي جري[ يليتتسلا

- 
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 ا بسلا ويب ايوو تاس تح ل ا

 ا( نو نا, الضو نوكض دلل دب حر ياك صام ا نامزللر اس[ لعد اًداو لايقتسالار
 نوزكال ياوارمرغوئارفاطلاو اعد لركن نامزلات اباولا تيد دداعراضم |

 ليا © طئالاا ارم ف اع فل[ يس كوكا لك وسست طيزللا لمت دي[ سمع نابزلا
 ملوت طي نادؤلا]ع اهل آه درع بس اى اطر الرا نا اهيا سما ناتزلا ت١

 ١ يلع و اهلل العا[ خام و ميري يلعو اع يرش كالا اقايلع هع اع هبتءاهإ اك. |
 زوااسالايفعاا درس اري ملاوولو امس ضدوعانا يدار تقود يم ليعلا 0

 بجايسا اسي مرضلاداعاتج ىوتنلل بئارم ارلدعاو سلو جوعا
 مود تلم وشمل وسع لع[ عل ءلاوفو موو ومار ىصم اع اعإمأ هنأ
 نا ولد ا[ بول تريزا امض تاقاثر حام كي اهل حضومإراها ث تاتا

 ركذاءايهل انس س افريل اا ع_راعتإ لا اساد يؤ هائل از ايل دبانرح تركي |
 ةضوملا مر[ يأ ى ا (نشجا تامه داري ل]2: ينو ادلا ريب ارغاطعانيم اير رع“ ١

 اًسرالم باع تكارسو[ هسا /ناورم اظو ساتان هش علال د[ ام
 ردهاد ةئهلاهةنالم عد ارح نركد م اهرن عار يعن تلات اكوا

 «نوود يصد تيل 7-ديو ج2 -  و بس ييسر يسر مب جس

 ب بح - دمج > 6

 ها

 بس بوريس م

ْ 0 

 : 2 نصح ع : 2 .- - سس حل -ٍ يدا

 ب 1 اي 5٠ - 3 مع <

 ةتنيعسح 3 فس كيبجبح ص يجن“

 يسم. ب يت جببسج جسور بسر رج بع 5 9

7" 2 
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 ١-1 مسام ع اهنا اتا روع كاما ايلاحلوقرس ريل نو ارربدلاو مزاج ءامشيلو ركب لرش اهلارهاطلاوكر , اهو حا لوقام يف ناهس ارعا يف 1 ا ] عشنامياشاو يف الرسوب تن نا اكلي (ر ضربت ةَكيلخ بوك جاع ثبحت نيكجاح 1جاح تاجام لش مما را ابل تنازع فقاموا ف ل اهو يسع باخ نمور تسع نك ان( تلف ملون كا ديدادتسإما ضال | ليوافرم عضوا يفناتدتاغايعا امنا, ويحل ضع ياييلعريضلا دوعيل عوز. ع

 هه وما
 ظ ريرئلأر يلوم اوه ديان يدر وصخ و را مراح ضر | هجرس
 ظ كس يل (هيدلو ف تا راه ان وصد اجرح ١ لاق التل يأ
 ,للارخاما 00 سي ايرئاه رسامه اهاردصب كري يذلا نا 1 دو تاليا دسباف دب جب يم كتشف رينا دسل لب ان جم

 0 (ئسل سعت ىف (يبيىيعل ىبحم ا كل د ناكن او هازحديل اعجررأم كاسب : ظ

 ٠ اأو يأ نر نسم انا ةلزنقملو قو( نسم اهكجج 00
 نزلا مارق بلبل مرد شر كمنلايخ فالكم اربع نعت
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 يتلا مز ايفكام زوجا ناف |ف هو اه بحال مكرم إما فالكو رز ىاعلاو ةئايلا .
 1 تلاها زال كالخع تحنص ير ماع إي تازعنل اي هسلا 8 هطرتر ىساوفدارلا م اه رجب يأ تحراهضرا/ ميلعسلق ضو در ىل(عتالرتك

 م
 كصرو ىلاام اىلاص ول / نوكي نا طارش :سوارو سلاو حامي ةرد 4
 . زهاعإ ل بلا وشتم ارادد اا ف اش هبا مانسل ا ساو كامب هات ا اب (هلصو هيوبس 0 1

 للاخ دمع هتك ا نالخدل ت اترما يخف ست ام 6-1 0 هدا
 ا كرو درالق بيير ذا ئمنام اوه اس بيع حلا عجازجل وكدا 0 . ةرخاو مياوملنلار باج ن اكول هنا ومال ىللاره ان هر اوح عدوان اد ءاتس اسالاا 4 مرارا ( هرها ها مارا فالخ دن اليسير هتانه دياحاارك هر 1
 َ | رسال وانا بو بارزمر دس طاسسإ+ 1

 . ماما 3
 : ظ

 3 ١ 3
 23 - ١

' 
 رو

 رس سم محب ب 0 رب



 < <هج .ى

> 0 

 وح ا.

 ماس فاما سألوك لمادا ظ

 بيسو تت حل 0-6

 ابسط |

 0 ا 0

 لب يومانافاه نايل مست اهنااماو يستحيل سس ما انسب ن نأ

 لسلق رااوعب ال نوككر تايحوبا كلا اما ةلوحمو مالكلا يره : مداه تزال

 مالكو ةريدلا بيتل يرقي يلب ليف ليني اشتم علا مالكي بو دل ١
 سرا /دُلوحاال روم 'ستايإ امتنر يج (جزلاه اكو برحلا

 د يرتد (يعبتبو ل 0 0 .

 يلسرحلا ن (َسل نن اهرب اظن عامسد/اهعارس تين ح اهو كيو بيار |/ ده

 وم تاَئروكَذ الاثلا ين ؤكتسلا نياقايرشسأ ف ح تاكا هتلكن ا

 ل ختد كيلا كاقاذكك زعم اا ايش كس بلطا امهر وش انهف تر ذخ
 م تلاد تلو تيوكسسلا ارسل قا مهم (مهمرشتاو (يقالا يلع اهانعاتمأا

 ا 0 ايلات ركلاد بان هباتكو ةياكيد لي يلادتتكا
 ا عا يشن لطب اع انما 0 ظ

 11111 ثوكرا نتن

 دوحوب وس دوجوأه طب ار دلو رم[ انلاوسو 500 0
 طاير اي والا لحل نوصل ناتل ي يريم دوصم تسع اطاسر لعل اد ءارغ
 لذ اج اليسا سعدت حاعلا عبوسع_- ١(فاور كلا فتور نم بلا

 (هلا ب لَرَس دقا] باوج اموضبح تك امر دزيخ اج انرعوم تارزرع ا

 1 ايت مايا دوجعت عير اهناق لو ليزي هلا نعل ف نكد تو

 2 ا 0



 ١ ميقاتي وابرشل اسماه ناك وتلا اذ كلانا اند لجيل ةفاشإبد
 | اناوحادعباو كل (كَءضوحانؤباعلا دع يرخاب نيلي ددا ابرار ايس ايلءاتلا كن لقول دركي تلا ديف اناا قارشم
 لم_دوإ/ا ووجد ددجر يتلا البي اثلا در جول بس _لأرإلا درجر ناطنللا

 نم يشرب عرش قا ىلانل/ ةفاشماش !بوع يسطع 0+ حا ْ 000 ا -
 كل ذؤيب ك وتلا تو .رارإ م نت الكيفاد ف[ يزنا تع ا ايد[ اعلا نا تمم لا تاوق عا | زبوعلا يجرح د توام دم انإ ااهيتانماب نراوتي| تندم ابن لياتلا تال
 ١ ٠ قكلامزإتلاففاشم اف نإلمل) ءدزجر فاشل او كوّسد لوألا ١ نك ىاع نانلا يذلا |حنلنوكرنمإو فاضل قالساعبلا اشم ا نرك هتان ين |/رصاق إىل اه ]ف ف اضم ايف[ حد ميلا ف اضم او سلوق كلا ل ممالك ,(١ نك سما افاشيأو ةئاضإ/اباذا داتلا نن ةفاضإاب ال يل دال نوكيت ا زوجت اهطرشيلا ةفاضإ/اباذ اياك 1 اربع نامال يف آمنا (( يق
 | م |/ملصلاو لصد لوصويلا يكلم يلا نيضااع/ تو تلاإا ناضل ماكل عمت
 | بلاي ضان لوما يلع مرت نازاجيؤنلا اه دسمداريغفاضم ا ناك ناو جاع يز رس نا اديب راض[ (ناو خي والفل تاعك اد لوصول ا
 ا نطعلا اهخاتاع ليل لاو ىضرلا كادر ع الح اك[ رضا اهلقإيف | عيار حب امد كيش ظ باضإ/ا وز انا ل اعياكس اضردعا كرات /اوزاح اقانتلا كوم مدس
 عنز نانيجافعسل اثلا سام بلص تاهل حا ىلا هل ول هدا يح نو(, نا رعإلا نياهل عضوم نيب ءاععنم اه نوكي نآلطبا ذادمس وت يلاضلا

 دج
0 : ْ 7 

 ا 0

 انشر ءملر رع اح زاج نلالكاذ

 أ ا ذل امرلل اف ضرَحإ/ ف اننإلا ىب
0 

 ١ مفاصيرضإوف لماذا نإ لان اهعر شاب داعل

 * |[موريلعب زم لا [كلاقدت كم ام بوضغل اربع اسداوقى البلت

1 

 ٠



 دارلاو بارما اهلماعن اكافرسُسر رقا ذات لا كرك سما ترك امج
 ل رسالا يدع فوزح ا درامأت اسري يلد دل | تارملّ يلا تادرنم ا ف ظ

 سا علا انه |ذف كت كف اتت (يحلا كككدالصتس 1 نوكيإ طرشلاو
 - ورعاتلا كوت وعل ابل وتلا كلاع نإ يوستاسأ' سا يف كراركمعيلا
 ثويرهلا حو هلوفوْح محب رزاياراهش ادق هسا هنم دراو صاصتقالارل دنس امكمإ/ييسادناب لورينا بيمروكدم لاك ومل ]كي ير اعلا بن فسعك اللا م سرد ابلارهاطلا كلت وتل |ءايؤيحت اعل د نافذ تل اهىنلا . وسيره لد نأ عل دب سول صفا[ خدر ]فاك كايرو جب كاقع كل ذ تود ئهَس نرص 1 يأ بر ادي ف دحا ببن مد "ركن ا - اب هرب تح سعاذك نال اكلكا هش تيرصام يايا ء(خني كم انو جراب ا
 "الكبر نا ن لو نم ءرلاوا د ساللا فلات نيوتن ايوا رتعاو سلتك. ٠ عام ةدحاو يصل هلوبق مرسل بارعالا ري [:ختس|ئسانددخاو ليا فس

 ىلا اح انين ايفارول (يالادلو ناو حم او ةدحات

 - اقارلو مدح او واج يكتل ا ثراعنابإر ار نيلمج بسلا
 بس ايل ااهنعتعاختساللعراتسملا برحيل اك

 اهتنرصو م ادرس الا ل / يرتابا فورمازحج بسايلا اص دكاجاعاشلا باوجا ل شو تدارفإبا يالا /بيكرتل انة ير اطل ايا حم اي مالكلان اب بحال ٠ :
 لون ابردإأابحهه ماللا نانا دبر بريح كتيحوكي نيش ٌفرْملا ل عا ْو ل( ف ورح تم فريش أ يف تلا الر جمالا !سايلا نبع اًءارتاوادسيرعابام | عر لا[ عإماعل ا مدستب تي .لا [محرئا تئياوح يلم

 لو دحلإ رسال

ّ 

 _ ٠ بياطو (سلرقد «لئاوأ تفعل إب اسد ابهام اعتلواد داعم  54اد ١ و01 ب لعد راب ارعاما فهنالك رتل بيجنإ/ياظحا لو ميما ا هع ظ :
 ”الارسح ا ب زجر يضم | "رع ع رج وو ركل دن 1 ثر ىلا امل وم هيلع 1 ا
 وأ شكل اوه رسعلا ضن وح امربسعم مالك ريس يف لو هانم إم ظنا + دار 1



 . ظ
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 او ىلو<بد ا/اوي اوفس ا مالك

 ص ءارما ترنساو صاد افا دلة وسلا باكو هد اًهئور هاد
 وحن اناُد دنإبارل اكؤلان انيس ةعاسب ينوي ااهنللا نم ةزابعش ( تركذف مسوق صرملا نيبطل ادب فون 7 هر ةريشلان نوح ايزو تشل ب انتل .
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 0 ا كلا ( لفوتد تو دارا ع فرج ا
 ولعل قوت|دوحوب كور كراء ام عر رعرنلا تكن داكولا .بتحاو
 0 هرارنا/نوكذم اما |الا أرث دحام أمال |درفم ا تمإ حا نواة اد ادوجو فقر || ع نوتردام فرعا
 | روم ااا 00 اتيان اهلا لف اهل التعامل
 - اق بيج يخل ابسأ ديل داعسر كلاكتم 111
 ري 1( رملا يق ؟نانوبلاز تزئلاوهز سد 21 لك عاياصل ينم
 ظ 1 رووا كرا مانو يضعإم قرص دانس عل
 | مق اهيوصاإإ (يشالا درب ايو يعنمسلا / ندإكو تاوضع ع هحن لع
 ! اهل امي ءاواّضاو سانلا نم رلى ازلاريخو امم ا حلاك ةزحلا رع
 ١ اهمانا ًازكو هتدزع وحبوب زعبل اي تنعى اياهم !ايلا تعصر
 00 هيلا كال دبس و 00

 ل وروما كدا تزجيإتم و معلا جم والا هك دزرب 0 سلو سلو كرك كم سلم 210110 ضير يدع مدل
 كارما دفاعا ا رللاررتت نر 2 500

 | كايعامأ وعر دلو ل بت تالا نوزحلايصالاسل ري ةنسكرا
 0 وولقر ةوداال ناقل ع ىلا رعاج ا هرعت اان
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 ا

ْ 
 0 ا
 ا

 ظ
 ا

[ 
 ظ

 مال ا ييعلا همر لحامل ار وعحل ليمن حام يلا سيف اتش 7

١ 

 ولام امالخ تعج تبنت قررت صامتا ضف جدو وش
 شلات اماللا تخف لان ن [رثكألا يلعو ع < 4| سلو واب ناشل يك ا

 أورام

 لو آلتي ضح ممل تر ب تراي االا هكر داب 0

 وح انلإ شم وس أو "كاع فوذع تملا دامك >0 '

 لنمىطهل رفصاىم | !ى اوي ارعّساو ىرخإلا هيلا يزمعن تدير ع 1
 كاكورو سلا حرش رعم اهل اكاذك ل اهل لع يعطمم ب اصرتاو سرس ينحم

 اح نتن سه نريحلا ندا دزكت فلا نيلاح نزع يلا.
 ظ ناو اعيلاوبادلات مرمس ببدأ نطل ول تينا زوج نبا تك ,لخادم ١

 لاح ئاطط فر دل حتت تاو نيا نيناه نع نيكس 'سط قلع "

 110 هاف تناك هيثوخاهيوضنو ةزوو معوض رول سو منس
 دو اف بن اكادكرب : نونس كلان د نونو ل /أوئئ

 0 مهو اف ياكامو نول ثوب انه لو انلا »يفز اجر وكم

 ترجو اهكلارلتأم دكر ٌسعو زبر سدو م بافصتواتلل
 لام ارحاو (شحنا تارا اركان يشع نإرتلارلدج نذل مكاو

 لس وعر 1 ا رتط سعب تلاثو هنا يدعي تلاتور 0 5

 لكن ايش يا تزعل عنان عو ملا ن عملو قايلاب بوصئعإ أل
/ 

0 

 كل املا لسد إلا فك دلع نانا سلوكيات اريل املا نع نينياكي
 رئرا اكمل ارا رست 5 امإع ا ناولدل / كورا ى اره يضرلا
 0 - نعام ه1 للمدن رو نش وشرسملا للف | حت كريرمم اء فهم

 0 وبر لمايلا بدلا كانا سسالاو تلف ةلتلا

 00 يلا برسخكر سلو 0 هيك 5 تاويسكو /
 تل علخ اشوف م وورد ناسك مح - انك لوك حن | يع هنرلا

 كل دكه وعض[ لا سمول جدنا 0



 ا الوالارعلا ءانر ا ا ا د اشومو

 | كيد اس لوو ا نعاوتش العرنوك يي ىارىرشودلودلل دب يلععح
 لوألا نيد يدب ةرزلاب يردإ تأ ضفألاط امس سس مشرع

 1 0 1 ظ

 نرد اهل ايد حاول يرش مما كردو ىئاثلا ( صوم ى تاكأح رك
 0 تايا باد يأت ايام كر وسداد

 لجديد يحلو هدعب اهبل نوع تا دوهو ه انعم نياك رطتل مدل دحاوإ/ا 1215
 يا (ناريلعدرواٌسن لن ايو ثلا -اموهلوثونيخارب | [رعاب 2 0

 لبدرغم اول اما مجول نال نانادخاو زلال نيون الو فلا 7
 ١ 0 ىدلا يملأ نحم او كل لب | فيدو نارعحت 20 !

 ا تا وسلا قا 10 بلازما ملوك 15 272” :

 ١ اا ا ارسل لاراب ةكذلاثول دوو 175 ظ
 | تافيرئْعْر اد ياجحلارهاَتلا دبع 0 دو معضل نصب ان كلا

 : ظ تل وو سلامك كل اقترحم ا هر لو سلتا نعالا

 ١ اكسر طرا رلغ ءاقوشس اوس ار لح

 0 تلاجربلخؤرلا هوجو يضعنا العر عاَيا :ارظ نداصالا أ | سد ش
 ا (سازيقدل يس 0 لل فان كرسمر ساهل ينع هعمل

 م ا .ءارضسلا
 ا ولام لدول بم ا لحج يزلارسل اسي اانلإب ثيولا نآ مك اننا
 / ثواين ادار ]أت « لحب اموا ريا يسلب درسا يع لل تلا
 ولون سلس طلاس لا دلا رطنل ثيحشت
 ارثكا سارت بيرحأ ا سلا ثول ارح حاشا ا
 01 كلل دريخنو [ًءلطنإنو لابي لل حال رم |/ي[ساراص

١ 5 
٠ 

 اخاه د جاحإ/ لان دقوا دزه دايز نلااتاو 9إ/ت ديو لورق ب انك
 عتاد |د انو نل ايد ا عيحم ن منو دب دحر سيلا( ىإركذام

 ظ رخل

/6 



 ا

 ناعيلا سلال عر عوهطب كل تزل يمسي اد ايايل ايل دردحر [ |[ لع ترص ٠ ظ

 ا جرح وعكس ار لا ناي ب اين أن كك كل ذلريدلرا خاسر امه
 2 نارا ع لا هع ع محال سجس ريكو ماو < وروما در الا اب[ عنب
 اذكث لد يف : اناا ذحا دل ايعاواتلاو فلانا تدل تاما نأ
 لاو ف اعلا دو بحت ةازغو ءاضئإ اراك دارج يس

 7 امأو ها اد نارا « (ئلاماللا لكل عب الو رع نر عست
 ا هرعازهشا(دالنئمار الاد سيرلا عا 1
 نمو الرمل لوصول اوكا / جوع ةمرتجملا نع ا
 ل دبل لإن رسب وثوب« دان 0 رول اضن باردا
 ا نفاد يآ بادوعكر كسؤ از كلن ا كارماض اللوك دل بت اورام ا ديال يانا أذ انا كير اف آل تيب هلو ح هسا يماوهد
 ا ْ 00-0 1| سامر ىف كرأ
 0| 'بحاحا تبا هشرم امم ايمو ان دحام د( ”ن العن من (سعرت
 ا 0 211 1 اس اكس تابت رنتك سوي عجور
 رش حو |حْسإ ل دع نع فرح (ْنإ لمه الف
 ١ طم مدرحر وح 0 ماع 50 '(ر جو نولسو : ك0
 ل كلل زل لوكا ارح ريم لول رثأ ىيحلز سل ( ىف ىروريصرم ]يأ ةرورضللو ./
 اهيا هك ا صحسيطع ثديدولب هلا توت يفاك وسل ايلا تزور تست أب

 1 عوض َبرِرلام كساره هةر ل ننولدةيار
 قل مكمل ناوريحبتير او كونت كزرلا تاوأ ا ىايزلاروطل ت حن

 كلوديا مد امجالكل وق [رلللحل كورى درحلل ارملا كسرت
 تاذو نش تاوارهملاى ثا ار انهت د راعاشلا دع اانا وإت نوا ١

 دال امامي 2 رم
 وم ولك 1 نب علوا ]رع 4 لست 200004
 يعن 1 ماي نام ب 0 لا

 دك مدح

 | ى



قي و داحا/ وليكن [هوككوتتو و كو نيم ظء ظ
سلتلاع جيان دوار يطجا لا

 ر

 ثيائرفو وردت ايسادهر عدّ زولا انهي امان نال امك أاديعذع | ظ 1

 اتي ]لة عارخو ل اشالعضرلا بسك كر نر اهي [مفيمنا ١

 لع دبات عمل ايرحبدئارلحم هلوكر ضررا اطعام اهب ناك كرئاتلا اى الحب
 ' لعرب ساعي ص وسوف د اصإما كب ف ارى جورك باس

 نا اناس لسا بارعأب 0

 ىلإ هن اب نسوي [و آي حضإلا حرصا كفر صوتا ف صدع ت افرع

 0 ك0 ان يويسنببلا تف ءانسنعأب

 ايراد نحمل | تن اسلا فراج كارعاب برجل ار خلل الع 8

 ع انا كلام كانو جلا اولاد ضر كسنّيح فانتا ر الملا نان ١
 اجوضو دادزا |اوَوت هله ن اكن ا ةفرحم ف اهيل ار تصب ف انك إ/اه وين ظ

 ف اؤتلا عب انيذعانل ةوخ تنصل ب هدامدز ظ

 امس اتش اع فاين ددز دعت ءازتسإا 0 0 / ؟ تريلا 0 1
 ناقلوقر وا يلا رحال مدرس 3 ١

1 0 01 0 | 

 .:اوتك, عج ب احم ا سينعكررَّيَس (لكر يحلم 201 ارو يراه
 || ريو رج اعاد اى بود نورت لكلا 00 ليتلاداازجلا 1

 ادامرش ل (ممس | ادروُ نئلرك سمو لع ك ْ

 ا نييشالك اقل قي يابا اي

 ارو كركر يسائع ىشلاق لايزكى ا ةسلس إلك

 إلا مالعأّس أ 2 اعا نعد [ىمل أ رح 1 و سل :١ أ

 ْ ات رفح ادوار ار را يا 8 1
 ا مالل اريك د عل [ن حام روج سنجل 3 اي 3 0

 ارمْس ا يس لطأ . ألا
 0 كين لاب نخر
 ا "تت ارح اطيز ت أرد

 ا ينل ناخب ايطار ىسيساراصنينيعو دن رب ويراد اهررلذلا
 و

 7 ع وت يح م

5 



 .٠ ذو رحب و اودل | كرزبو كالثم ا | دما ىدل اح عا اعلا نولي ايوب 0 . ل اعاطتحإ اطركلو اسوم وعر ت لل دكوقز هاباسشجلا ةداق بحل كل تا ىلا كلذ ع كادلارشجلا لغم لروتو ( كاصوا دبحاص الود

 - 7 لاصشتلا ثزعملا ذاب رحت ام ب( لحد لالة يوشك م وعم
 كرز حنم نرحب نول اري يعل اكس للا طومسو وسل إو هل انصإ؟ ير ىنم ارم وم لا نايرصتس يع دنا ايف دحارتالت بف | ري دحاعم

 فصسرئك عم اس ئءاكن (ءاحلا يبت ان[ صلال أضر رئاضإلا لا

 ل رجلا هحواف نايل حلاق يب اذاماو|ن العلا قي[اوس نمد ناكل
 والو الل / اقر حاحل ادار ةنكاوبدننتاحل (نن يصل ا ئدباذأ فلان« ْ
 تار ملؤها تنار تأت كئاسلاو يجلاو ل حلا كيل ص[ الاحلابانسك[مييحتا |
 العب ربا رردرلا ب يديواسا دايس( تلادمروولادان | - لع ار تان الرمس ا/اسد ا يل اهلاولا اما ةقحل او اهدارلاكا ١ لوخرل درر ل( ضد جيم اكدفالذلا ءابعاب ادي دس هس كرابم يملا تيديلولا |
 يْصنللا يبامإل اكلاو قالا فال اروع دارا نامل[ كركسو 7 7

 هر احسان وهبنا محاد سر... ا هلزت» كلوت يئن ناحتسا تعني“
. 9 



 0 الييغارعا/ااهل تار ءل حنش ىدنلا ! ابك ارشل اًهفالح ا رشي وش ثح تر

 7 00 دقن فلكل لقد دش 71

 دل اخوشلا لامن يضا ( 3( علاركي ' جلا بعزل دي
 000 1700 العن ار نبق عرق هونلا جرش

 ١" متل وطنلا سرطني اباد وتناكافا بز تااخ بن[ ينل او
 57 فدزوكئ اطر عونا وهيرصن اصرمعخ ععئيفاحل ار دسم هنأت عن

 زوحإ ل دلل الم اع ف نحْراوجْتيررمحالا وه اد اعاصوصخ ريمخا هس رش

 سهلا لش [او مل قرص احد رهزلا وا كإحرلا ى اح لومت كإ [ماخيرتيت ا

 هس هيت ذ ملا ولا عرش ئو نام بسل يفد ا حنيعلا |( ا

 عيل تونارس دع تارا( ناد يطا تحيط ردا

ي زند كد اماتبلذ يتب [١ لركن حسا /ونس ن 2فيبانك
 يو اعل اد

 ظ ريغو أب اغإع ط اهوا تريطهل دم بجلد نإ ارظنلا سلا

عاب كات امووسز اهو شو ' امل (ّييَمح أ ثول ار (ةازان دلز
 ظ باب

هلت يسب نرد تلبي امو يللا
 0 ل يحل 

 اا نينا لحن يف اكرر ارلار كإإ كا ارظنر هال صاع

 ا 1 ا ب دال حن (نّسنار

 ١> اكخأرو تالت» ذقت ثو بيزا ثدوتيو تالخهلا تايقر تأبين

 عون اع تام نادصأ ارك احم و مسك اك

 0 9 مح

 رف ايل ابر 0 !ترات بطاخن | عانلا كابر الا قاتلا فر
 11 فرتشملوثاررف تح لا الاي نر( ئنو كالحتسو يار دمع ديك
 2 | باقلا نون زر لا ان تيشاربع

 ١ لنا توكارناا ذه تر 315 روي دلما ارو اولاد عب
 باطلا اان يلام نال بسانل أ اارهو بارعادل هز ختشا

 | /| انو



 لازنإاا دق ّيخاماوو اولا عيسلا ف ايل اشك مخل تأكد ب نونلا أك ةيلكلاب بالغلا ىحابلا ”لعريد لكرملو ديلع ب ارعاما كبد د نامل ايلا بسال ةسلكإبو 1
 يف الكو يضاقلاو رز سيو رع دين ود ايلاوراولاو ىلإ/ا ب حالل ال عفلا
 اا هلل ةدن قحالل ا [عشل ا كوكس ح ال ار دن (يونمج ف بارع( ناكت اد
 ناي راض لإ/اهياشم نايرنمي فلا ثركل كل دو ترتلادوارلاب عرج ادوتملاك
 ٌقثإإلا نأ كئلح لم فرق راب ت اكن او تونر اضواول (هاشد كريرضلد اد د
 كولا ق احا فراولاو فلا/ا اهيتخاولع نيحقل يف إيلا كاجو فرح سأ؟

 ريخلاد ايادناوواولاو فلألا ىعأرلعاكل عل عل (عئر ةمالع رز اجت ظ
 يا ريظن زها تانيلعسمنل الحابل ]حا اان دحين لاول . 7 ٌيئررح رم ورمل كل ذ نال ء ايسر فرحإع ناكأ دا عضاخو زول اكعرؤمم ا
 أوضول حرج ا (ولخ لدتا اىد اللا يب اتلاريغد اكن اره ليست ا اس اكن نارحاسىرت (طنوارثن م ئاجوأ بعص ايربخل نوتلا ف لحدرور ص اضتخإا
 ". نحلاب لهحر إل ريكس دوك بارع افلا تل اداري اح حامس ساو

 و

 م 00+ 4 7 ظ "د تاز اجدد اولا تول م تحتج اذار كل داع سايت [وئيدلا كسم اد.

 .م اماهوز هل رض ئيلذم ا عامتج اك ك لثلا اجاكس دو او ماعداباو كنلاح

 وسر لا لو لح ا كَ و فى لا تجوُم ورب هج 1 0 1

 'ثيعلا فاك لاعدال |

[ 

 ظ ْ سايل اب
 ظ 0 "سم ىلا ما عرضوملا نادريطلرل دام دسار هل تال خيول ٠

 ظ
 ظ

 رورو تي اكولان اول دن الع رحال ارك او حئرل ( نودرنا كلاعب هلت
 قدرك ,ىوزمأ اهنا دالا لاني نان سحإلا هلكت دارت ايس ايال درء اند لضايذلا عراضملا ىلا دو( إ( حم فرع ن لن لطب يشي عامان هانم ميلي انيرخب سئارك ذاع كن تا لداماو ا ف عفيزكاشناو دارعالا كر ةيهاالل بررعتلا نإ (رجنارسومستعلا ءلشإا ] ٠ وهى للا د ورم ا امرولا قصير خرم درك كارير ضن ينم ا عراضيإ مف

 اوهسأ و
 احلا قداونلا ندر رارط با ا 00

 اطباكس ساعت انيصخمت يأ نادل 2 ,رعلا 1



هل وكن ياغلا علا ايلاب يان ايتوُعدلوةَْساعوا نّبط اعراس اغرا
 

  تيودوا انكي ركذ ب طا ان سْئّشلل يأ رحاها ونلا ات اني[ هوس

 نئياعلا قلاب نا( ىنت/عتسو ناد اينامرستو تاي زأب تاير تترك
 نارا كح شرت انش نا ىفتاف كوم داق اا اتن اكول و اهدا
 الوصي( ايشسإلا درّرباتدلا نايإا [رظنو حلل ايعيدريطلا اعرملالع

 دل اري در وو موحجنال اكجرل وهو عاب يشب يق اعلى إ ثا ارمادا
 توبرسوهلراونلا ايعز دينك اسان العش اه ةلرتتى ضن ايلا نأ اور
 العشا تامل ناريس امايطتم بط[ انرص اه اي دارا كريما

 منيل ماعلاوه طل ثح تاب عرش يف ايساكترلازادكيذلا ارلحنتك اد
 ١ ١ ضارئارارادارلعش كلر ير ارلام كلذكس دلع وتلا فرك يشم ا عراضملا ي

 حترل ادرحإلا يو فرلا فدا دلع مز [ى/ نإ

 هرخا طمعا يدلاها ةيطنل تا غاح ايلا رتملا ةعاض اخ [شلا لات
 مصرع و ةيطسل سف اه | ل اع[ رل آو رلعافيلا ف سوولا مقام سيرهت

 ملوتاكر ارادوا بلا طئدلاو هرخاافد > [رازجم [يفادنف حلل
 | . يحلاد اعيرلا الع بل و / رزملا فرخ لا ف دحر اج اا ءرخا قزح برج

 لائسسالل فر ذي[ ىعلا ْ ظ

 و حيرلا ةدالعو ىلا دسم ا لرحلا فدحا اه كامن فقو لينا مت هلل

 | لا/زاجلب مناد رص تقرت |فررملا هذه ناَريَتَعل ان ابحوب ا كلاق
 لس ءارمالع تنسا فورم لا هذه حئرال سال ناكادأما تذيع [ننايلا
 ريررملا هند: اىلاعقانإء از نارع اا المر كيفي نحمد لحل

 - انعل افرع[ نإ |نابحالا تركو ر | اهل صاع لفشو [ًلصا اه إ/ اين
 ظ 0 ا دح زاخما نا
 ربع جئرلا د فرزهيإمزاحلا نأ صورك انو جنا روم لاذ اَعأ
 لردع عرشتس نا بجتلوحزلا ةمالعرتأ اكفني ناعنالا اسر
  ةئسلا [س]/وحتن ارع يضعف عرتضرلكل (ةسمل اراء ربا ز بارعإبا هلرق
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 ىلا ناو سو [ىمطملى ول( يف لعمل ن إنو اربع رسول اي فللخ ارم |
 : تان ثاحفرو موعرب يام ززجارلا سل درك 3 2
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 ا ” زلال دس لو || ب ذل ين باصإانازعافشد د تاغ اووغل 0
 ا ضان بو دجرلا للعرس. اتا ب مالا لجو ير 0 .

 ! الوصتبوسو هدوجرملا كلا/يطرجلاوحضرلا قومك زم ؟تلاالل يعل قر فحم ١
 لوتس اك اذا اهلوص تنرعت لمت ورث ةزئارينب نلإا .تونمن|نلا ع سندا

 : 0 اعاد فدابو#و دو دم ا لدّيبواف دجا ع رهل ا

 7 تكا ادي سالفاشي اًسوُعام او دو دم 2 ]علا ريل ءا وصون اعدوجرسلا

 آ[ ف ولصق تاءامأو ليحل نع َجلَعْس عياصإ ابق يلى ل إما نإ/ا دو دع
 | 1 للا 0 دول ارصولاثف «بارعإلا 5

 وهودل وثب ارعاًاروهطنعرص ,والعوع نك[ كلو إلا 1
 ١ اول «/ةاروصتتن ا : 0 ىلا تاضلاإا 3

 ٠ هايد 0 اع 1 0 58 1 ظ
 ١ 1 0 در دعتدس نا| لتلك باعإ نامت! لت  وص و ©“ را

 1 ”اردلهيرتلاماو تاضاةلم بارعا1 دي لئاوفاما ا بعأا : نوب اا

 | ةيريماقاسل املا سان رك باع رسل هسا !/ةدع 1
 ١ لرحايلايثرهظتتو (عفرر | اولاد دش محبا انآ ء(بصنو ]ايلاف اعفر كإ4 /

 ١ امالع ءاركابلالعانلا كويلو الغانوعر ىئللو هطيئلم اب (لآ ا( فذ[ ابصتو 1
 ا 0١ استار عاام تاي تاايفاقلا اهل( بي

 : ايام هلا تأ دئدا هدد[ تنل اا رهو هل نيس ال رك قفل ْ

 | ا بيانلا لود اهنياسإ(صرتنم اي .الاوّيضلإب ور وصال يف ثالتنا ل
 آر زلال هيا ريتال عسا | ٌفََملاو فاشلار يغفر صل ريغ قر دتنأ/ !

 1 نيعوتلا فددتك ل ملإ ف ثالتا /تاك بياتلاو لص يلص|| تزعاًاهل در أن أر

 |  هريعو فصلا كلل دى ترا لاح ادي فرقإمتاسلاءالكه اكو 7
 | متملا فرصتلار عوف تحشأ اهأ سلا كإةكلاكب حالف ىإت لاقرب

 ا نصل اطل ركيررجلا ءلاحؤ ضار وسبل عر بلانك يدش حسنات
 / يو لاجل قصي م هئابان ب دالك بارع
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 [هعسافالخابس تلا لو |ارخ ارو ظمالغ الكاك رتو بكي دسم اركب
 فرصس[امٍب اب ] يشل قو نايحرب مكلاكأك لارصحلا حنو انيل (ىيلاحاي زك
 بكيرعل لسيما احلا ا ع .ز ءصنأع
 اوشن اكول لامر دصلا اضن يحى اويجرو اول يِكِح [تاوعلارئاسإلف
 ٌتر روح م تود فريف هي دتبو بارع [اروهخ سو هملدو ف ةرصلاَن نيا
 ظ وتلا ومد ادوار نزيف مكر لح اكس حنامومريلذا
 يرث عساس لل هشلا حرس يدي را هيلااك اضم تارك ف صيأ
 خصل لاجيت وج هئارانص عياش واج دال اب(يسملا
 يلع سام اإو طم داس اسوار لال افام قالخو يبا او ( الا
 0 بلا يئايلاليتجا تدرضلا |>|ر مند

 هم

 7 ملا جلا

 ذي /يسبنلا" د١ #000 >>

 َ 2 ارحل يا كرايأكو
 اما فب اكرام كلاسي يئايلاى لع رار ظ

 0 الصإ او لسد ا عم هدو ىلع لجو انو ةيدسلاو ب زب راَص
| | 

 دس كراع وأسم مِلوَمَت ]حبل ( و كو (هلصأت من كسذإا
 ظ 1 ُ 1 ع تلال عي لقاذا مليار زر الع
 5 تيارا ان موابأ الل[ لع ب عتتل اال لكى سلا
 ار ديا تاكا لوو ورا د هس كلاب شاف بارلر

 07 و ]يت يرن هاريمأ ماهل تلد[ مقلا
 2 ا دتتاماوه ليلا يرنلا
 11 000 ماوس كاشايإ

 هداني داصلارتمحوار تلك, حس | يبواول العصا 1و اعل

 7 0111 1 ا 7
 تكاد لع ع رجو ربع خل تالا هراخأ يمنا دراولا
 ]7 يم باذ حتوم ]سل هالات دتسلان عرش نيا عل

 5 يصر ارررصمم او 0 [ار عكر لّدنإلت أي رحلات ]م ومالك أ ش
 ا دلوع طلح ل دوا ديار للا
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 1 نحلل هخا نكساماييساخ الل اءانا» لإ دل يسر اوك اس

 ظ ناانمو انلاثركس نب هي ئحاتيتلجبو ةرولا دكت ايزل اموت
 ءابراواو وا فلا هرخآ اهريْع ف علا كر رسنا[ت اير ا” تأ هديه مالك |١

 ريض اعدالل هرخان كس افرح [حضاومو م شر ريل لل ذك دار ا
 مل ريدا نارخن ينل دز كس انايان نقوللوغا نيام انآ ٠

 “تن اوح ارح ك حادث جسم ثشاموب انا راما نركشزلرحتس
 ظ دانسات حنان ام دالك ا

 ءأرو يلع حرزح هر دخل عد كح ورايا ا تلاقدعللاع ١
 م 70 0 اب يلا اودوسمم الا نوتداناس دولا ١

 ' 00 نعالتلا سل راشرغاوأن راس
 2 (ميلعو هرغورحشتل(ق(َىل لاى تاو ىهسربغ |
 اخاف حئاورمشلاو را تاروت ساوويلاهكادادي دقو نيسلا |

 2 للعجن اك رحل لل ث تاورعو ا وا اعن اب (تلاقأ ار

 2 ديد د 0

 اسلاايرنك يذلا يملوعئنكاسل ا ان (زحارخولام[ه لح حضاوم هس ٠
 ا | ةاوطولملو كرولا ةيعضلا لليل ل. ل 1
 للا تيوس( كسار اس در تا ارادد نرحل هلا |١
 1 1 /لسرنلوأ ال (تحتورم درييدل ]صورو (نسكاسلا امتلا َ
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 اة روم كادوا وكن ارىل اان نوع ملعلا رح ضيا 1
 كرا ناره رمالكل دل ولختملا كا | كيسؤ كلامك كل اواَساَسءأَم ظ 1

 ١ مانا ةنسلا الا دعا اود دعبل دكار ر دكت |21
 وهما افؤنمدلا يناير توإ | تبادو : رانا هي كتلااها

 ابو ا سضجااذاينتلاانعات لاى تتسلل ايس 0
 اص تاروعابلاديكَت كضْلآو بحل اهل احوفادلد ءرل | اهل اصاجوك
 اجرا وامإ زاانصلاا يرقات داش # ولا 0

 ا ار لاس ص : كلاسي
 ظ 0 أدام تدفن وأ راوي سس“ ْ اك
 ظ لاو موّثل اد صروغحرخ نانا س ياو ودم بارعإ/ناكاكأ 2020207

 0 ا ا [ةيناالصا 0000 ( ناكيعوفرلا 1
 يمل اهل دل رب عا ثح نزع 1 لاو لاي اي رقنل د سا ا
 سلال عفا امل < هحلار قيس اال دعم بارعا كليو هيلع 0 1
 يناماز تسر َنكعُفرل لاح هس ار عاراص ذرلا,تالع ى ا يلا انارلا ىلا 71 ارا ولا يضل فر ايلا ئايلا تداولا تانك ناسا ١ 521111 ووتش دع (ضا/|د يجد لصا حاس اجو لا (نرإا "
 امو والا نعيش الا 06م نانا جعسح نع عما 5 5 سل !(نيلاحلا ف بارعإا يف يلا ايلا( يضم بارع 6 صئل و دل ةلاح ظ 5

 ١ رح تالا ناب جت يف الطعن اكأك 2
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 مصبح اكراث دوجوم ا واسوي وقتا باع سانايا ١ . 8 1 ١
 00 هليذلو كرت اص 2

 1 احرحإعوذلار متم هسا دوجولا لح اهسدل اناقه لاف
 ءايكسوا نايك لا توجت كارا د اوك زا اهلارعار دس هنا

 رول يركب ل لووأو تكل الف نما د ه(محبو لل رركوأ ل ابرك 7

 0 وي زيزلا ترصِصلاَبول تزيل ن تدل شار 1
 نمو كلاسنإ تفاوو بجاح ا )0 صاسوهار كم عع ساحوخ بارغار |

 حر

 6 ل <

 2 وح اا ف
 عع رويال جدع ' ف 2

 ١ رمت ام/ادرردمت نجيح لاط/ ناش برعابسلا | | ْ ْ ْ نأ جريعأو طوف 01 ) ئيأرص كاّتعسال يل درو عت /ت

 1 ير 0 اوت ب امانا بحار دتتسلا نيس 1 1 خس ل امال يتلا

 ١ ١ ا لا ./1// ذستل يقلك روت: تالا ساق
 8 اق يكد يسإ عاق كبس ايادر ذب اه ميا فرخ اهكرح ك لادي لات سدت 5

 تار ذعلل | ليسسالل لس قرب كتان هريزس< بجويرضو تراب ١
 1 9 نالع ع كرك اَريدَعَو كسا بجو لح كوك مت ست ا

 ا فرت تركي مو خان حاشنإو لملان م كرع ساي التاوارو ٠ 7 0 جر (دارلا ثا اان قم لا_لادلاب جونو
 1 حم كامثتسالل صرمت دل تتار وصلا كولر ستيف باوك ١

 ' 77 هرائئل اعراض ا( ريس داس ر فتح كيحار [ عريس لالعاب
 ! ماو رشتا كوالا نأ 72 24 ندلاو ا |
 ١ ظ راوباشإ ىلا ع عراضللا فاو نقووالسوتونلاوض وس ناكر ١

 ا 1 ون ناننيرخلا تون لادعطاخلا تر هاا
 6 ا الا /ث ناك عيد كوبل ص نسئالَخَيِصِإلا ظ
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 ١ لطي لال اون تشاو اوعس هيلع نقود اذنه ٌيرضأر

 اولا دم سر صيؤمو تريز تاه اهم توا اًيرضت [فر , ٌيرضيإف
 ٠ 11 ||| خ ىضول ا امو حد نارهطي يذلا نايحوبا تلاتو توتلادايلار
 ْ | تاذااوباد اجلا قد دب[ علو مِسإَو ف دحيم دلتا حل
 ] | قاض اف تع خا نسق داوم اياعل اهلا دب | بدن اق مح دعب
 لان( نع ا سل اب سيحل ءاضل لحفل اع
 (رلاخ ءاو الحيواو دير ناس دارا هن الأم او ينس انإَأ ترتوا_ديكلا ترتد

 1 رارحأ سد عاجو يصاب بص اساور ملل يكبر اخو بصام نم
 ظ دل تسلا راما لوفولنرجحلو كارسن وح ياهكد مز اجو بصان تم
 فاول معاك بسن نإناوزست بتاع مح فصول (نإلاعأ
 1 از مزجو بصمر 0 لئينز ( و بصتلال داع ( فرص
 0 هتلر 6 ًّط 0 نايا دحر الاس نك ه/ (موب [رعأ

 ] 000 دوصمم اب

 01 كرلا ريا تالا الو بحانلا فرحي قرت م هر
 هل ل دبيتاك/| حرش لان نيإبع باكا تلاد ان لون
 ظ 1 نضولا توك لا د الجت رالي نوشوللا تلات يرحل فيولا
 ” نأ كيرلا هرل ام هجسف دو سيتا صرلل اماما ى(سلل(ن أوك لذلك دلو

 ٍ ال ء/ادل ةرةعيلاشما فورس ياسا اهو دلو عر اخلل فورح ّورلا
 ٠ ان الاامأ عراضلا|صاذأ اعود فرلا تبدح هلكلالوأ تلح
 5 2 نأ ين را تيد ا فرل | لصف امه ليحل ردصل ١
 ١ 00 لوك لاح اكد ورعصو مرات صم ا |ناعامل عال
 6 01-2 و 0 يا ا يو 0

 ١" جتئرلاولز هامان 1 1 ب هلا
 ْ هسا رار ونال ٌسوياتش اورام زم _رولملا تعتد
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 مسمع 210 رمزا تلسل كا / اتحاد اا ظ
 رق ةربرود 0 00 "رلا تارو هولعايلرلاو تلكت

 جئلاررعورجتلا تاب كلامي هلاخأ يذ ( ىف لكم ضرع تو لحل ب
 دلال /صارتعإلا| ذهل حوت اي دوجوملا هلع ل ركن[ ى د حلو وع دعجت
 متلك مصل تارا 1 |سرناىقلا عرس تاتا هعارير م يعوك 4 ب يح ةاع سل
 دعنا خصشا أ تعزرابع تدع: رخلانا !انايرصلا نع باجات مالك
 مب ىجلاو تلال احيساوورمرزل صنت طف نء اصابع هلاوحادس/و ألعب .راضلا
 ىدوفحرلا ةارلخنم اخ _ ال ادكسف وصب كالو دج يل ات نص
 يقل اه رسل تايستو يعل ع دام نا دوجوم ا (ف دح/ن ايدك 1
 يل وحار ايرجر يول ديلى نحلاب درجاو كل قباوجرص اك
 ملانرابلس نه مو كلك اتا امأور وف (ظع إو أما يدوحولا
 1 0 حاصر كو اناقتك حسلا قلتلا الحلا بل اكان مر قيل يسم
 اللاوحاست ةريسعل يول |ى حت دح( ور كرسوو ىئرع ني دولت م

 لا لعتر ةيليح جاوبني 0 0

 مهتم[ ت ها ا ا 7 3

 0 ءزاحو بصاتن مايل( 1( كرق م

 وم 7+ ع /ىيلخي وول ا 1

 هولا يلج مارب طريب ررملا يوادكب بصيم بصل و لاك يح
 ا دا كاي دكر لم اجلس 2 هناا دل

 0 نر وق 0 0
 00 6 0 دوم 0
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 ا عع ترسل 00 هل اناس رصبلا وقدر تحن ضِصَعْلا فح 1 لجان عيله و يان يرعبلا كدي هديل علا نعي حضلا ئ " ١ كفوف ريلاو بساع اهرزل الوب تاز اع "سيب 1
 ظ 21 اولا « كلف يبي ل حلم ١ 0 كارلا ريل بسد داما 12 ن[ح ضإوم يف

 2 0 كر رس أول ا كود
 2 (إعوم باسولا كوس هنن( عئادعش لبس !مّوم ١ 0 [تكأ أي بضيىذلاوكتءاما لدا ظ ١
 هرم لت ب ارغإا تاكدات /|يطضو انكي محتل ديدغ ١
 ترحل ارعيطنل |! اع اسالك دبا تمن | عوتر ىتجلالخم عوف 30 يرتجيرلا كاتم ثالرزلا موتوزعسامأت ابا [طابرحعو بارع( تعب كح تا لا نوكي ع مزن ناب يعأو الك ةريركئل تاجا ش 1
 ار دنات مرعب دز د اكون ماماو لسانك تي ”سام كاجو اجِلت ظ | ايات هو تالا دس)ب ا( وااساأهئ اوسلو ني ب
 لا 00 يع 01 1
 00 هلام اعل 1
 2 00 0 انادلم 9 '

 1 امرح . د اساس 0 2 3 سا 0 5 0
 | 0 سلا دهر امان قي عملا ب

 . ايار 0 1 0

11 

 بيحب ع عج 0

 , #4 ديفا < دهسا ع

 5 ]+ كمارو ]هبا وتم زيا "1 هن اني

 ١

 ا
4 0 

 ا 2 0 9 ظ ظ



 ةيئنافانااد نا ملقاكل اتتس النزف رم ملحكاشا اهلدخا ثهحو تم
 20 ! يا بصنلل زالماهلاك ككل يئاموتم دهر تشات تأ ْ

 وإلا دل كا يود نمل للرح كم ب ابجر نمل كين لالوقد ظ رظسد 10 مز كد فاهفام مج عزر يحلي :رويرجا ةغلو
 كل (نه كسلا ا نم ل شذ ااملنع بتانكلازخايئرصم ا بحرص ل ايلإ أ للرتلا م اورلاق انلا امو تاك يم اددلا تل اوه يضلل تلاع سل اب ازتخالا
 مكور ينو الانام اراب هدا ليسجل قا قد كك مااذ ا ةرالخ 1 الل كوم در وعرب قاب كلاب ئحن تالغو ا_/تبوورشومبا كاك
 0 عسر ناس ( ريحا ىونل ىف كلم ا سلوق يز املا
 ثوكسل هدب شرح < نوع نكس بركن | ضدجرلاو مرر ا ةدوعجا 1 م10 دس عمر در هنا بارعشا سيت نإ لاكش شما
 . نادل اد[ فز اكلت كلا فذ تقول ا رج دولا رجا ابدا ١

 0 كركس ب سل اكول نأ وك لي 146 "وك امتو ةزسام ب بل كاسل فج بو نم وى /
 و [ ردد اشر د افاق سك للاب ل طانش ءاشلا انة حتضيور تا 0 ١

 - كو نانا فتح دوم | يذلا نير تيل ضف 1 ظ
 قابلا َهَنا[مل | نأ ميت يف 0 ”محرلانناوبرسل رع اصر ١

 كر هما نورك تخارو لكلا تا سيرغي ازسعا فو بص ايرعاه هدر سر يرصم ا ةسجانل (بسحاَتيعو ٍجصان كولن مس (هدلطمي يكن اليإكت خا ل 1007 م الملك ٠ لنا رجم ل اكرسدرو لسا 2 اضارإو ةيرتو عصان دوك
 ااا السي زو عما ل ا ا 5 ا ا 01

 نأ 20 ا ب حت 0 >



 ١ سنايزلا توم اعنا يارمتسلا4 ؟وَئلااَه 000 للا تاجيل انتل
0 

 ردهم اقام ا داري ءلطب امارشردسملا نافعا هيدا اك سَسلا ظ
: 

 . دلل ايطالى صل اعلاو لتلعب ردص مدمر ا ١
 انالع اديك الوادج دوا يي نمرلل انالخ !دسإتى :تعاودكو تهاشاد حاب
 001 و اف لما تس وعام يكل اقرفاشك هل
 ١ ١ ذاع ناسا لابو العا يتوفر ديلا ةداشن داب
 محو اع رآو م لحما كوشك لوو [ناو ةا|ف الح دكوعرتا

 انايذأ 10 سو وسل دنس 7 ا . ا
 0 : أم هل ارحالف 7

 يحين 01 تاكا اسامح ننللاث اعرق كيلا . يه | | لاسماء لإ ماج اسباني ديدان ٠ ٠ فاعلا اء هلو دايس اوربا |ننى كنار اءااعطعىساتادو ٌباكم عش نأ ١ - مجدا وعمرك 0 را ع اعلا 1 [سديدرف اطإا ٌْ 1 000 رك اعلا ف اا د كب ا و ظ 1

 اير عسن انوي أيا كاوا زيادإ 01

 داق افا نحست « مدر يَ سار حبكمر فادعوفلز نحاداسع ا
 هان[ ايس بوجهك رس تورم ا ٌيدايرياتاكط بنس لإ ماع يوه

 تاكو ا 20 1 0 لصل

١ 
2 ١ 5 

0 3 

: 5 
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 ا !إ اح :ايراكر اسوم ور يبباتازغأ :
 ار تلا تحوي تع زلار تم ا برصتا امو هايل درب عرتولا ىف 0
 أ رك ضف احب وتل امن 5-6 5

 ظ تلال 1 درا لاما يسا تاني

 ا 1 ,ياندوإ اه (كالطب إب ناكر ام فرك دلما برالملا ظ 00

 ١ 5 لص مو ٠ 3 ظ : ع ' ظ



 هتان عت اس | رعي سلا ارتد اك عامر يصولو راك ئعره اطَوه 7026
 اناوإل [ًوللقرل اور يلع وي انمار نا ”ةاىطئزط ابوهرد ان اَسلإ(ضحب اهاوتل
 خللا لاتمسا بع هه اع نسخ ]سيكل كلذ 0 تانادبإ اوي لا للهم دلو
 ا قير ااوج هرعت ايما امن! رئالخ[ىذجو ل دعاصر ا هريَعو

 ١ لايك زا طابا 3 اوه يلا اف (نحم ا سنو 0
 دم البل[ بايل زيدا دمع هئا دهرا الإ ءايرر تاروت
 ١) ير لاب اوج ول | يعمل اوس بيرج كوك دما يئتلا تدك بوك

 ١ تار اءادرم ءارسلا يام عدلا تاع "و هلوئرلا عرضا |ءازدعلا
 "ا كلن أ 1 ا متل ىزعإب كلام

 ادراخالاخبككت ار 1 اورو مصع ياو هع
 كان دعا نأ رهاظ تك ترلاواعرلا بطعن ايأوتا

 اواعدا/أح 2 ارلامك لموت ن وكن ال اهَح ]هيجل نب داووسانبلا ١
 78 اطدناءبارجر يسن عد 90 ٍ

 يمس طفلا نأ تيل تتوصل تس تسلط

 دو( يشاكلاكا نهدل يحعابو كابعتسإلا عمان اكل ءاار كت اكول اولا يل
 طاب نآلا بلع م 22

 نتصل 0 5 هشحتمما سارتلاكيقرعام ١

 ١ اهواس د ساير بح 20 201 ري
  1 0لف ولا بارع بياحار ناقل

 سس هعمجتلام نور هيج ييبيس سي

 رييس_ لا“

3 

 م“

 ترحم

00 

 ١

 توست 2. يس كا --77“
 ب 0-7

 0 حلا ,

 ع
 ا

0 

 ميو هم بوو

 ١ 1 ءاوادلا 0 0 |

 ' يات 7 و د 0# 1 0
 للاب كلم عل داوم (طارلىل مبلار اصياماو بكرلا مد إ/ا ل و وير ١
 ا داس لد ظ

7 
0 

1( 

1 
, 7 1 - 

 م َْن 1
 هه تل

 يسيل

 ده

7 [ْ 0 

 7 - ١

 يعد ديفتحلا هس هب ردود ميج عع م2 وم سس د مت“ ل د را ل 2 2-2-222295222

2 927 

0-0 

2-0 
7 5 



 | فاطر حا كل در 0 لكعاتاو رشا ناي لبر
 بإب لكاس نتن اها حل اري ان بكا تاندتف وتم
 الاول اركرألا» رعد هلقو ننام هرارف ْءَأ | (عو ىحن اهاضتمن لع
 7 اهم يم[ نانا ياتلادح ولا يرحاتلا 907 .ةلرش كلل علا ف تريك
 0 اما » لعن دست اجت نادت / ايراد ابرك زلت ادوحل حلاق لعيرام

 0 0 ل دعو ودم به نموه
 2 رداخالع مي ردنا رص لدور ضلل] ه( ل ىلا سكر جاو كوكت
 ظ 0 و عءرمسا كل اه يم كاس لات
 1 0 ا ال تال سلا نبؤست ناو تلامر او ا
 | ١ رز رغاوانلراعنساع ٌعردحلا بانا نونلا كادباوه اها تريرحم ا تي 0 الالام ذامدر اهل اقالخاسون ل( تلدب افا هلصا اه ءاةرهجلا
 ١ نارع[ كيدار ايس[ رعام ارايتخا ا فاسلا تو تل لسنلا
 َ ني ادي سيالفلم [ىلاكو اولا ناب رنصت ينل ادار كرار
 | مف ايسنلا اسكلاراتخاو ماسه لعب رعب نيم فساد ماليابثلا
 5 ([سيومل و ثط مرشلابو مال فل ادار رسل يذلا اهلل عنا لو عنل
 7 رضوا دءاراسا ل "افلانيررضلار يَعآن عجبر نصحه درَصأ عر دصم ا
 وسلا راوي ةس اهنتس اكو انااا فاقلا /ةلرتك م قاتلا مرطن |بننل ا طلر لقت 10 ارك بكام

 0 تررواد 12 3 ةررمسلا نرسل ية تهفرسخر

 ْ 0 كان العر 026 / ىلو 0 .» لعل ٌتأز , اهطازوكأو كاب 0

 3 . كقفرطرث لوف فاكإ ااصان 0 نأ لس ب روكتن أ

 اهضوايا تزغ ايليت وهلا نأ 0 انإ

 | 2 كلذو بصف رلخلاو (ييسداهلحدو اب بقل يسبشنا جب ع
 | ديوس 0 امتنا لوقوإ اهيقرمام ولسا لك



 َ 5 ظ

 (ضرا ةسيازلا اي[ صنلازوجيو جمالا الباسل ارحبو سيصل ارثوجدنإإ ةر است كل دب
 احنمج اهلاضئل انوه ةؤنيش دوفولاو سكئ ]يو ارسإ ريا سانل ااَحناَسوك تداوم

 لحد االل ءالل اايلع بحد اًداروهمج او يبس دنع مرر وسصملا تيقن اهاواكينل مال يطل دا ذا رواتب اكلميدكدلااة نوع بكت
 :ءسلوتكن ااه دجنع قو تاف ناهي فيجو سلو ةعرارتحإلا تاكمل لب اسر اهلا ,

 .. مير لصم ل دال ان مالل دابر ج فدا ' ئبرئيربطتن اانإكتدرا ١"
 0 (َنأ تالفاوأ اى ا وحول تسلوإلا خترتاع اماذ ن ] ةدكون :كوكف نإ مف دأرم 0
 [يدارن | عاب ايؤالماناكأم نال ايناشاماو ولع ع لستم تحاشاشب 1 بأ يحي سلامك سف ةيصانلا يف نكت زل لل للعتو نايا ذات دلصالا 9 مديت جرصانل ايف تناكلإ دكر  لمجراخ اني اشباتعل لو 0:

 م لاعإابزحأ ميرو ايغواميرمل تنايزحنلا تلون الفال اتاساعؤرل
 ىأروهو أ يأن لعم اللا ى عب حبر وصم ا يأ | يلو ابا نيَحتوزيهستلا يف تلاكديعبلا !ٍ

 . لاعب 10 يا يا اتلطردروهج ديوس 1
  وفبيا /./ماتلام اهله ىا رجاتلا نيمو هم دتتحلوا 2ك

 وترتب م لشرح و (رالكا تح لعلب, اح اك ع رام اها كيو (ندروف ىال 2
 250 ييمامدلاكدحارش ل اق نإ ةفداردإل زا تاع تاراوظأ . :
 تاررف أعبر رصم نوكت بالمكت مالا الكول رج فير روكمن أحيزمسم سكت 300

 1 د ل نا هر انو (غل ءالوس رك 0
 هرخاولاانلطم يناثلا نيو ]جدل لسلام اللادم نم نروح خم 1

 قربا ل ننال ب درضرع قد تشاو للراحل دازاوح
 ٌكراتلا حلا نع] يش 1 يعل اي( لسع خيب 700 8
 رناكمأ عرس مف حضاولا جف ثلة اثم لاه ناديا 1

 ا الك يسن ارو هز يبقا راني
 تو قع ريكا تا راما( فسقو حتة باص | تينا مالا ١ ؤ
 .كنملا كين زحص يدل -ضيزملا تركيز ءاذهوغلتج تع و
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 َ ر مهجور ورسم به نموها يذلا ماللا قبح عير ىلا ث يحل تم ويولطمو ءالانهد ا
 سلع ى وولاداق اهف دج ر ىتم ناب بصنلاورالل دلوع رج رعايا : كج نامأ

 ١ ايعاجاولطن تملا لا فرح اى رجلا ثرح لو دي دارا ناهناد ]275 افا[ تل تيحوغ

 ٠ لءادلرا/اوراخ اوه يعل |ناكاذا اه دارا ناو ءحورتو] بهل ن عويس ا سيلعإ عع
 هبي ] ءايلك عي اهاهلمالل ةوكو درج فرحا ةلركر | هول طوي اماه لع
 ملا تالين تدرج ذا نارحن يؤ رهصلا | تاو ملا توك 2

 ٠ 0 و
 / اع رخاسإ اا مند رللل يعير اجاهنرك جسام دعب نا ترهظو مالنا امس دشتن ام ْ

 ١ ١" اهرعل وصناعات دداتم اللا درج حامي | بيحس عد ماكي جرقرلللا

 بصانلا يلصنلار مبا !اي[ ولا يبو اع هيض وكت ار وك 1
 ل 1ن ركن ن

5 2 

 وباسل ةيسمعا داهم نووي ب

 لروئاؤءاوعجاو لايحربا كاك تلامس يرهنلا دارا عج رش ماذكر ملع اكس( ظ حيللاندرتؤاه از نول تا هان رك نانربعار هربا زراف[ تلو 0
 | 2 كن عروجالثرد اريعيإصئلااداو ةدلازلا اووْضاتلاالب ايو حم و اهياسصالا

 1 00 (سكلا زوجور اَتخإر|في شركلاسررفاف نير اس شو سر سرا ْ
 ١" لمتلاناوجهدلوو كلام تار خا ايلجرطم طرشل اورسئل أبو يلع لحد ىذا ١

 ١ * اهلعاطب ا فاهرعسلوح كتي افإ يتلا اب | اسنعازتااجل يروم 1 ٠ ١
 | رعلا تجوع اهوخب لوح مك تئزاجاد تانيا تاما يفي اسدلا انالحاسنلا )

 .٠ [ماواهيشب عصا: لجن لات( قرح سلو صوتراصإج ا نار يا ةعشوا تناك
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 ٠ جلوصولا ناتاوصولا بايو ةالطأ تل م يعاعلا يشل« اسر تلك /
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 أ لا سلوق تارصلاو دياز نرات1/نالصإا
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 ريالا هيا عل ُ
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 اعل تااضؤملا ةلرتم نطل لعن نا يعاتب "نازوكد هلو

 1 دلوع ودارت دو لوري ا سلوسمظعإاول اخ نات ارداف اع تلده دح اهلسنلا كتر درا تزل | تعب املا عصانلإن ادجا عت ريلا نا كل دكر كن لا هير ةلتتلا
 00 0 و الأ يسومايكاوس ب را دك احتداوق 4
 0 ا دلتقلا نسوهنخ وكت انو ريو رمل طا نكاد ظ 1-1 :اارب كيرا ًايول ى الخ العم لسن تالا هلام ماتا
 مل مالا بولرتس وسر امل رب لاك ايداع اوحلاب طلال ماع
 اونا بايلا ندم اباد اتت نركن أن يسع رتب ايام 9
 0 ا اب ا اناا هيب ارب كصوت مل اسح لرورتع
 0 | بسك لْدَنأ هذ ارعرازهاطل 0

 كرد , ىعملار انسع اسال نييلاوا كش س لان دعب هففخج | دم ان
 المازخ يلا داأذ ءا هنو |نأ ار عزت كنار اىءالا امللا ظ
 الانا نرتادا ا سحر وع نطل تيان كنتو حرر [ت اقرب
 ان هل عب اولا تأ لحار اناس ”هترت 0 ا 0 او لس َىَقاولا نأ بمن هت الخ يرد ء ب دلاج انج ام
 ٠ 0 اك رداو تازاج بيسوع نامزو ردي انا
 ١ ضصنوإ هلا ف لاقدر للاخ عع امل (ادأَن 0س | لعل لايسعي
 سلاف يي :ا.بلاحلا نود يان ايضوا | قل ولك|ن أ |وبسح عوكيصدايئألا ظ 0 ىاككم ًيمزل يرسل رسال دب - ليدل جرلاوهو يسامدلا ثلاث ىيهجولا لحاو هو اقع لان ناي
 كل تاو ايبا (هادوديدوبامق[ ب صلازس هغقخلا ظ ولورا در او |حل |ةلزتم نظل ل زعسدارا اصئامللكلا
 دبع ضؤسلا يتلا باعلان جلدوب نناجو ك2
 0 ملل اجزاوا نقاد هشيدت ل كورك
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 دإلانا اعلام وضد تا تتنطيأ

 اهعيسنا[ن أش لاتلاو خل ئبو اعلا '/ ظ

 "ضاوي زكا تاعشل اَمْماَنام نقلا | كوري نأ يش حب وج نقلا
 بي رملا بل اح[ ليا جركل

 كوتشي دليلا ارا نيرطيزار كا لس ل دعسان 1
 .اعساول نك ذينيمح بنل نينا نابم للا املا كوري نأرهضح كر ربح

 لعس ارك يت يح 1 لمان كلا باعلا ىلا يسيف ا
 لياعإا نواس
 ا

 اقعأ تمل داو هدأ 4 م يلع دلع كل كرد إيد مس( ىأ
 مخ 0 نا تا انا قولان عسل لعلا دبس اهار ب بوح ا لعن نأ

 0 اولونامايرلهئيحلاطعرادلا تالرارل

 فلا شيل كنا رلا نع ىستو(ّس تهزم ا تان درا يرس [تأ ١

 , ثول ناب ب اكد جرى يا نما اصر اا هزعب داعب حي نرسل رشا 1
 نم لخوناكاحلاب : ١  -0دلو ّن احوال اكركحت 2

 .ه لج اولا ف وب صسلا 0400 امال ىل ى م

 97 :ارحاب صحت اك ئ دكت انا تنخد موقنا/نأ عضو فرخ نقع

 ناءليسملا روصو اديبل ا دلعو بعل ايل كاتلاو نلتلار باك
 هيدارلا كا ( باب نعال هت / اجمل  سساول ١س ةلمتس نزلا

 ٍيبَسلا 0 2 الع تلا ايزللاردتناك
 ١ بكل يا كل نو |مقرع نعشملاةارناذ نمي

 ل ارا ازوحل طل اريج هلاورد اجو مفونعن طأ | ءااكز داش و لعاك 7
 نادى طاغدجب تن اه (ىح امل ف مي مراد رم سيد إبلا

 يق راد نضل اوما هنافانيا دحادل و ئإطيل ناناع رجب وتس نا
 داخل ا نيسان تالا دالاوامع دمعات نيبو 2 /
 00 0 دوجواف. . ]ل

 ا 7 رشلاناربم ا ةصفانلا اص مدايزلاو ماعلا وثامتتلا يعي
 ٌدالَصَ 2021 باج دو نياك د وأ يح 17 0 ءامت تاج :
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 تب الالطمأ 1 ظ

 اة

 ظ كاد جحر الاساواب اجاند تاانساما ارااعا ]اهيل ت الام عار ابحألا ١ ٌُ 00 (حواترار لاسرا دواي "ن1 راب هاهم نم
 22 لااعرف انعم علو بتار دبل | فم جسلاربصلا رسما ناوخ 5 اق مد بزل اوماعا (اعو نإ دهر بلو فاَصْكُ لح عايلكل
 أَو ار ايحوم ءانحتومار لك اقم مسلي ةردملا لوح تناك اوي
 0 وول ساب ارض اشر "لو رست تن
 لعانلا لاح ا ]حج الم هير ناذ باجازت ندا عربا

 ا ارك اههعشب و عاقر | تولد اصل ياض حا ]ا سك الصوم وص ب امال ل اه دت م ]اء ايوقو لون لا راح عال لحن طع ل هديل ادم 0 الصا ريدي نود كلذإم ايا رول رلا] هركذيد ( جبتي تاك ءيلإ ار ىممت 0 طبر ااخيا/ل احا حاضإب .اطدوحار يدريك 11111 تاوولغأ/ا
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 تدور اك 2 ْخ ين ف انضدربب ]اح اح[ لونا ارز الصوم
 ريغ نيلكت نادر إعل كا ذ نكبامو ب جابو نم لاصيأل اماه لوألا ير | كايا ريم اغاارقر سالك يدم رجلا ءعجاب املك كلو | مجرما
 1 15 رش يع دس حاحا
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 سلو ملكت ثم (لارصرس نار يعسمالسلاو ءالشلارلعوس هر عساكت امال |
 م نللو ب تالا كال زوجا احن | راقطنا باحد رلا "|
 5 سر اكول لاس ايدو ايدلا سورلا عبر اسلاّن أ هسارك ا ظ

 يلحس باجارو سن ئاشكاإع تكلا بح اصل اكردلا يحرم ىبلايلا كلما ١
 35 0 |/ا قولا ظ
 ك0 نأ تت نيلحت إو مل علا ضوم 1

 . اهييءاركسمز نطفواوسس كادارردس فاس 7 0

 ريصيئيحملا ل 50 (ينن تيرل دن ]| تلافرسات هن[ لك تاع |١
 ٌُن 1و لح | خنيث أ نمي 2 دمع شاوءضماو دل سي ناار اءلكت ار شلل ناكأير 6

 3 مالا هدر لف يب تاحنا سمار ونصع تيادعو ربل دارا للا دضرموتشلاو ,

 هر دتيدومحع با تاكول هر انج متلك خنب يقصي يلعا نإ مآللا فرح
 7-5 0 1للاع « | ]خود هريرتتك/ ا هر ورجل ادراج عاد دس ظ
 ابل ماكل مومو دي نا / ١ | ذه قرفاطا !ا| ب ترض ديزل كلوت اك ظ
 0 مالك ن اكن اق ند هلل ب دارا قو سيتلل ىلدلا قل ظ ظ

 دا حاط رخوس ريدم سلك حالو, يددرلاقام لسع هس
 ترتكاوتوا نجا بنا وا ير 0 0 ظ
 د كبراتلاو ةناطلا فوصنير تترسب 5
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 ا يزاد سلا /" فيئصت نمل بأ ءهيت اور /(ىدضكرب هادشي 1
 ! ظ 200 |! نما بحا :

 ١ ) يرد ى تهل ايرلا تاوصات

ْ 

 2 نعل سا تحا؛ كسر ضرس نمدإا ىمح 1 تا( 6لاز ديجي 0
 . ند نيا حل يق / فثللع# علا 0

00 



 7 ل

 7 ” دوس هلت م رارامإ ك اكس [بالا عمراحت ح سالف
 ظ يدر سوو رب َىَسل ا مأ نم ببرتع# ظ | تلاولا لبلاد جر 0 ا د 0 ا

 ا ارو سلا سوم 7 )ِء مم ماو حلا
ْ 00 

 وه ابراج لب تحس لور الاي سيلا( اهم هضرزنما تاك يبا
 1 و ب ا 8 / ىد فوعول او سلا كل هحاو يلج يسب ال /
 يا الرماد لما
 0 انفال 00 د|حرلا ًاورعرلل ]سرا تلح
 "انحف بدر وملاوهراوأول راب نشل الحج ارك ذعذلات با تبثدحد ٠

 ' ,لقالوت 00 الل ا بلا زينل ضخ كو اس نعد 0 7 تخول سدتروال ا ناس ويسار تاييرسلاراما نال 72007
 ظ 2و الل الل ما ا ب 0 > ١ 7 لعب نأ تاذيارجلام ار ولعن 0 :/| ملكوت تمرح خلا نع بل '
 ؤ اهرس لعلا نيل نان ن3 لريسلاز ان اع ناججاهدسب يضمن ظ 1
 ب 0 ةاررايك تبج اه دج ابنك 58 0 0

 ١ ) ضرك انمح نار اضأ بو نّعَِس ١
 1 1 0 برضو 00000 ني

 نا داو ت6 يوعاق دهن تعا دانايس
 ١ ردو ئلا حرش رحم ال اوراكل رس عن كلانا كوكل ةرادان 0 00

 | م يرسلاإ/ اور جنا ماو: ردح ايش يا ا ١
 ظ لايبكتاوطكد ص 0000 1

5 5-6 

 7-2 ا تس

52-7 2 

27 

1 



 ) او لاكشإلا هلا را ءاإيتاهلم ايل نوع لعل نكد:
 سموا السل تا ا

 ا راما كورال نخح امو بده ا ميجملاف ميدح ور ظنع 35
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 ١ ظ و طا م اما 2 نؤدي
 ظ تاما [دااوبعم 21
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 اك نراها موعي|صتسم او ضال[ ءاش عمود شت انيق 0

 ا 1م طالت دال نب تبوح شئ
 1 1 ا تس ورعسم ا ككل كو لسن يخل نا كف دنع نم (يسالكد | رميانمل ب ل ((ضووأ 100 35
 ا 0 يحمل اسس يللا دج لس انشد يم دو
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 1 ينايسإلارب م نإ نمدبإ لبر , رتل (قَهيفدافكاو (ئش

 أ 6 ضو روم ملعب 00 2 نيا 1
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 رايح اكلائرتاكه قرع اي بها ودل ا ص ف لإ ع 0 1
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 1 اوف الا رعسل!ييرااذأو رشا هلم منرتكوا
 ظ
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 ٠" |اديشرال اسر اللد لج مهل (زهني يذلا يانلايرعش يرثون كد 1 تسع مديلاو بحال نوادر نكن ات يلا ظ

 2 تاكو ولسان ديرقلا ركل عيتلا/حررل ىساكس ص ولخ
 | لينا لسانا 2سم ت(تائيسم ا سوت ]ملا

 ظ اما عتضر لصل اوه 010
 0 أ تةطئر لعلب "كلل ذ حتي مس الوار دصلا

 ١ ا

 ا ا

 || ن زيَيصلارإئنلا [نثاى طنا( ظزل ف ءراحتسإ(اذلب,
 ا ا ا لصم ا 1
 | ركفو ل اسس 0 وا 21 5

 راو / ح تىئاحم ا ه ده نات ص رخلا [نحموإو ضو 86-2 7 0 0 0 ظ ظ

 5 را 508 افرحا/ارسا تاكاراو ايار شت تسلاو فررخلا« ذه
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 ارامل عرسا (رئأ مالا فر فعفرو ابن ح يح يلعب إي اصر 0
 ' 00 تارا اتناول مم اكس الار عل طاعتلابا لج كح اد ظ 1

 اللا ( را نان لو بضوخ اهرييدعلا | لفرع وم هم ا ىف

 ير د دياشاالرب ا: ىلرمل نارا قيرطإع داع

 اانا يال 00 هلت اكأل كلذن ارهيدبلاو
 1 51 كيذا هل ءلوعل "انا ويقع

 0 6 2م دير د قياس ديالا "
 00 هر التف 1

 ظ ١" رباغاانتإ اهانحع

 : ا 0 ب

| 2 

 ١ ا يءاوه كح 1 ا ا | 1

 02 2اس نط وبال ل لتس داوم تاو 1 اريل ايف سسامشس و رجس, .ىدملاو يلع بشرتلا قرساخلا لج



 ا اهرازمال ار يبشتلاك انيدعو .تاكتاوضااءاا م

 ممطاحلا فررح ا بدة ولاد ا [سدالاهطا
 0 210 العلخ كس ةتاللاء كه امو يآ املا كاك

 : يت ار كما تدر او بضغو ىبز برص بمجاو
 2 1 [ماو سيررصم ا ناوشو 0

 ا يني ىقحم | مس لا ايي تلءإ/ا ن إى خ ادن

 ا ف 10 العلم حرس اس.اايعل 0
 هباحيش تضع هلك ءاورحتو اقلاود اامأو حاسلاايلا

 بألا اف بمس ءاركت اصاب بسس
 امتد نلت اح ا سب صد |حميل تلو اللا دس نار هنأ بجو اوس ظ

 ىلحللا ف هودواضتلل | يب يلث كلا خف ناكبضختالا تجإ ا اسنان 4
 ماللا نا/ثلا د عغاسءامالبالا مالا ع )حلا ثيزضئل ازوعأو تاراهكا

 كون يضع الكي مي أل سايكس ص

 , يتلا كلل نضر اضأ 0 0 تمم اللا تن ارو ولو قد ازال
 الا (ىف :لخادل اك وتلا ب / يو لوماللا 201 سلا كلاس
 اللاب ل ورممل ا ]حملا ويلان سنا املا ليي ولم هد ناكاب ةقومسم

 ايز الن د متل ايس 0 1
 0 / تاولا [ رمش كساوصلاو سائلا ت لاق نا اي - د

 1 0 ل دج زر 61( تارأ ع
 الا كذا اوتيل دعم هدام اللا لحد امس إحس ن اكام ا

 1 ا "فرم ا ناره نعت ك لفل دل اهب يبزامو )
 ُيرصبل دنع هجد وراح عوهو يكن ةسداسزل يم ىنعايملراجتأك

 سارا دقو ينك نم هامل اد صيفا زععلل !رصاكت اكام هنا
 2 ا ظ كسول لانو لارا يدلل رمل نا يالم ن دتأييااعإي»

١ 
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 نسيسارلا حيييل اا ا لحل اير 5

 ا اا ااه انتل ورا ممر نالت او اكدر ف عال البرت عددا رجب
 ا 11 / 7 ةقو لوألا لارا
 طين | تلاد لوااعما كروي قدلاو بوز تابع انت الع ارمام ارش
 ظ جا ادعم تيفلرعهر ار ناك از ةسييع الور ركن اج ساد يأ
 . كار تالف رعبا انا تتناك حل (ملاب طن ع ىف يبل ا ماطخل اروع ساد
 اذ راد ني حارل(ى دن اعسا عر ,اذردلا يإ-لرتر ظ .تناكام يأ رمل دراي | ةئاتبورقرح عيل حاف لولد اراب ناك نع دتر لراونلا ( دع تاك
 | قانا يبرسلا عاب مروعا (ن اقلك ماس دس كم اعط تعجب ١ لك كراعط د تاكأم كلوف وت الحا ثدي اهريطس زى عا ايعد/ |اناانحلا
 اهان ايكاش رباع جانا مسالا ناس يفركا (ى اع زوراؤاق اه] حان
 ٠ للكولا تاتزكمم الف ىكسانولا كل افلا سرصرلا لسعره>دد لوين
 - لل اهل داراو بس يك ث ريغتسا اأن اللا نمسا لييص
 تلح امر يهتسادثاماللا تدك ذح ديلا يا ساو ماو ىنيثلات لاك
 - نارمدعبرج نحر فرع فاه اعود و كو هفذحر عبس اعت تيتان +ب
 نول نا( ذمه يش وكل اكص اقك ور دش وحفر أن دع كولي 7
 يربصلأ'د اع اًمسا حذار طا/اه دايت بلوت ولطي ا[ رشلو تسلا ملا

 تاماذأ العر على الطا لعسإ/ت لمت نا لون يلزم سس ةلزتم اكلي مص رعب او ةضحن هدياز تيا اهنا ء اسي[ د احل اب ءعاعسامناب
 نابض عا ارظْس ديمو لوقو ءب لحم او ءليازل/س يارس وقم اماللا

 ظ ارش ميل اراد تراس افأ تش 0
 2 هكلاو لرتو تس الزل هموش لعن ام ياع درياتاو دج ىلع كوتضاعب

 10 7 2 2 . م : 52 9 كولين , )' 7 ظ ماض

 7 نا انرماو هلوكايكرتلا درس (نا(يواتردلا زإ سلو
 ب إءانطع ص نلا لت اريااىام تلد تام بعاا بارع بآرعألا

 ملوت 0

 رد يا م "0 ١ ا

 7 ا 0

7 ٠ 

. 



 لوسع مل ضعف هع 0 اصلان أ ءاصاودلجأ. | .٠

 0 0 0 ع انما عيدهلاره سا يده نايت
 لسا انا يو اساوععءالل [د عنو كقإ اتا كم اللائ عام تلكيف

 0“ اي يول اتلا لو 70 9 7١
 سا او بنات 1 لسضاماللا بسد كك يتادارطتسإا كس

 لد خا هل ررطُو

 ار اوحاجر رضوان روك ناشملا بصيام نايل كسلا نإ اق كن يم

 اماف ملوي حعب عراشم ا عوق و تافياحدساهادحا ءلياتلغاي ورا

 كاتس ]شارع كفن اًصإريرحت تن[ لَسَحسء ]حنلانوكرطتت و محنلا

 ناعوت تبعا رب يكول 5:5 ١ جرن ئكاعرلع 0 متل
 يسم ضف ب بوصسر 8 ا 9

 حرر ى اي عررح بح قحر شكلا ل هريخؤ 0

 عم حئلاو رلغاقى بوبر حرب لحتس (نيلاو حرب اينرحو رق وير اي بومحس

 ”اصألا) جربتي قرروا يصر رد مانو تلعتو لمان
 00 صد ار اكءيوحر ناينواىاعوجر لاي احسن ا

 هسساو مي حارارائر '..راوعل وياها دسألا كلوت دس تاضلاب ظ

 دععرد لاول هلا عاملا اييلْسَولةياايا تركن ار لوسرلإ
 ديو ]كارا يع اسال يسم نفام و عاولء فم ا ل]س]مل ران يشكاع

 لدتا ارز لانااكرت افدعاشل( تامار_راكندنا اركائلارصلات يفد لا ١
 زل انام دندلرملا كلاينضارخإلا تاور نر هلا نمز بشل
 ' سرا ةرسنلاب ن ايحام يريم عمرو لع ( كل نك كل ارا الا

 ارت هلتنأ جاوجأو عل [ريسملا قس عوجرلا نك يتلا ا
 بلا ب ا 0100 ةيمإت| ئئكاع دلع حرت

 2 سك 7-2 ص ل تيزولا



 0 يصنع اشلون كل سرور ' 7 نزلو لاافإا بيب اص| اه لرل لاب اييشم | ديد اجاعزاارجرايا|عاقلا بسيات ظ 1 هلام دو اما شارل 20 2111111 ظ
 أس[ لوسيل اعد .تاوصروسا بنو لَ فرحوا و لرسيإع ان ظ ديالو الار يعزد اهوا ءاعما اهادعب ا فلاد ور
 7 هكر ناي علا تح ضرس َئلحسسو بارع ا[ 0 0 ا رع تطل عسا لحد ١ جدارسلادر صرف يذلا ىيلارخن إل عم اعرفس كعب ناو اع ءاكرح نو لوسرلا تاي اه قربسفي كانيرشعرلا نافالصلا ظ ل ن [[عإىلا ببصنم نط 1000

 ظ ماس رم نان 1 رم للا بس جايا هيلا 5

 00 سول ردم . دس اوم[ [/يَتيحْسَس هلا ١ ٠ النانو إمتلادنعا/ل اهحالاد تابعا بسحبامل مالكا ئحفةسالصلامهك 223270 ليال يعض | لعل اووباخلا نعم لحاهركل : درغم دحار مالكي 1 . لمست اح نييحلأ ع صتدادوءل تدل اوك تسم كين لي 00 : ٠ لا (يْسْي كرا بسلا نم دارم او هن ا لرخد بلس ب ١
 . ايه لمرلا هلو اسال اردلا يحث ولا لايك د اكلي ظ 2+ شا نا ءللعتلارعمئالف تلا دييحاسا امر 0 *(غلاراع| يي المرسم هج ٌنريسا/كلرتو اا اتافإضرئ لش نم : 1

 5 7-0 (لعتواتسإلا ياا اسرارنمداتل اني 00
 0 أ تسلا "نأ عربا! نفي تْفَو للان يسلك كداب ْ يحسم لونلا نداحلا يلالرتو لاو أو كلاع نيا

 ظ ٠١ ايوطت ننال ناب حازلا حلا ننعم ا دارو حاس سعت ١ ١ للا هذهؤ ترطعااذاف كلانا ةلاج وداعا ىلا 000 '

 و هَ



( 

 كيل ت7 الثيل القزلان العا لكتب "تخت امريل لام :
 يا اا والا ل تا ارناف و حب 2
 اد [ءاعانل نولي تامزل سلاحف |[ تاعواف هل وَجطرل امض ان امأو

 0 'هسرحلا  ليظن ماذكر لاعض إف وسلا
 يملا ناكر /١ضعنلا ع منلا رماه تلع برضا برضيتير با

 سنا اإل ا قزجامت | دارلان اي «تحا فاضم اوه ميلا فاضإلئاخن ا

 ف ير (هاع هج مسيل اسالا ىف ماي ||عواسإلا قل عدهج سل احقألا
 تي 0 ايار اذ ايضا يجن ماسإ/ رب اهل ناقل اعنا
 : اهناكت نأ ةلراينةلتخ لرب وب اماسي و اشو ١
 رق يول اان كو درا [سإ/ارجامخ اف ماللاب اصر( ضصرتعأد
 لطم تارا يعل راع لربك / اد ارا نابهحجاو

 لاإبا تلازاد ناله اعاسبسسبت ركل كفن( ا تان نانا فالك ٠
 م رجيس و مف يرنملا كانا اب هوربجفرلاب ف اندتسإ|لوصح اتلاف / ىف
 سبا نااهلخ دن ح تريم إه كلوت راسا را تي

  ريسلا اليا د نحَب درس عشو ( لد ىحر 314 (زوعو ءدرجعىتحتا ٠

 4 ةرلا حنس اك هلو 2 تايزلا سعب زءانلا نعي نعد كل شلا ار ىتح ١
 لعل أ تلددا ماي عا ملكا لسا بوك نا عوتتل دج ل [رشتخ إلا ٠ ا, لوح دلل اببس نإ سلا انشا نإ/دلبل العدا ىحترسادوحت
 يرلسلا «ءاهغ تميلعإو لنصل( كام احح امإعوسارالولا
 سل ااطل سوت لاذ مسام او ارم عفر قلتش عسسل ذك

 ماش 0 لحا]ووهصاخ
 ا أو هرم را لعالعع اد اهمكسإا يكن :لكى ح تراوح 1

 تابيأ َسَعَح نالت الو لغسل( ض بسعر سك دج 10
 . كارو رب (ٌقلرطب 4 ياام عبو أَم هَسصَح نيحاشأو ترفع 1

 اح حو لالا ءاكح تدر كتكاد اراك ياللا سداح



 ملك ندري ارظنلاب هل روس اكت ارش لكلا نشرات 0

2 

2 

 ربكعمزصام ا فاض اومتلا نكن يش ء نسا توو سل املاب كااكراي
اك وصح فودنع تحاول لئاإ!ارطن اجلا [ تل ايهنع

 | تنإ ةراجلاه لهن 

 ردا لوحوا دصاكد لد لد |ّ,ح سرس كك يومكت وول اكلءو لرَمَئاَمِإَع
 | اع |. اناا لاكو تالص ادا يمان تح تحتال '

 هصخ يذلا ارهستلامالكّض اوبر بخس ىحإ يسلابإبو اعلا ءلخ ده ناو
 ١ كيكيسوح ستار جفلا هضناجوضر يالا عيتردا اق دحب عباشلا لسنا | كايناىرطلهسابئح ةطسرمفو تلف تنس لوب هحرش د جيب ابلا
 ١ نأٌسح ئافراماتس ل افا يتسو أح يرن اقارضاحت اكن اكاد كسر
 [ | اانا يستغل نيل اوربا طانيياةسقاردبههتار (هدما اح

 ءررا/كل نو ن (هجولاف صاح ايام ا عا لابن اكن إو بجآاو مصرا اك
 تاو فرم لا سيزبإ | ةيشلاب لاح تاكئا وت تامارا إلا جدن جتا
 ٠ ريلاح ساكن او لوخرلا هلاحؤ تاو كل تاكا دا | خو | يح برس كونك
 ١ -لخاراسح ابؤا ةياكم اروسرملا دا سئ اجورور جك تاك ع ةريح تدل
 | راكرصتاملاقهئافإبو الام رجيلاكل ]خد ببعللا آد مكالخىضرلا فنك

 ' يلوا تريك يف ابو ا رطل ايلا طعس ناكل د اي حور بجاعلأ ياي أ
 للا اباضرسساليمسسم للعلا |ذجي لكنا تقول وخدلا نوكيا بحير ينعي
 لوثر ألب اجر تعريسلا د ع ناك لوحدلا تاع ل[ رظنل اي سلوخ دئاك | داوم يذلا تلا نشمي ارائسل اماليمسسم يح دج مقاول ا ]تل | كوننا
 | محاادحا لع لحلو اال سدو أ [احدا(يضارر بانا ت يو ب اكاوس سحنلا
 لورا اوال يحين ح الع ل وخ ديل امايسلا كولين اب كل دو تارا

 || دسلو لوخدل | يع كرخلا بومحح نم نبا وسما يكد الع ظ
 | انلكاصيسئم عباضم ا ضرونسسن ا انورااذارش تايرجت سنا
 1 1 1 !|رصت تاع ]هلا لصتو ا كل ذ

2 

 . معي اضملا قر بجو ّيضام الاج ا ياكل س يبلع رّيلا ندنا | يدار جاما
 0 مراك 2 1 ظ ظ



 لو سلاح بحق طرشي [ئيسداتسا ناصر هير وابلا |

 د ب تل ورا ا ع

 مموج -__.هييصصص بسوي حب

 صئلا جزر محار( نام دعب مس يحرعبام نورشمنازكرل / دو نو تلات 1

 0 ا السلا ثروات تسالي 1

 أوس لعب رس يحقد أد ل لوصح رجل اوسص> وكيت [تدصو لبفامإلا ٠

 رئت ناكل لإ | ناد قاولا سوح عياتلا ناك
 5 يهنأ هس 3 دو ةلامل مك كلافلا | تحلو صخرل ,ايولواويضو اليو | (ضرا هاذ ١ ظ

 ب ناي (ىرعكع

 وع نبل ناقل هرلا لوي يجإاهتدلوق يرضرل اجا فقع
 0100 عر اجانارحوملا دع ١

( 

 درك ديف همس العار 00 نأ بجادكو

 ا هلا يو لالي هنرحاو (ضإادصن نأ يح
 7 يدرس ّت لكو بح /! صو دعلال هلا عور ل |تقو [| مجرم

 رلجل اي متسع هن (ثدراّنأ يأ ار كسس عراضما تاكاذاعياصلا بعتيح

 .”ا را فم تاكيماعوا انيَوَحَاح ا تدر اتاعّيشضاكلا لو حرش

 كلاما ناني -- 4 لاس تال لتلاب تدب ءلوعاملا

 هلت ادام منكو 0 0 ا ياصأو كين إب

00 7 
 تامل حل يعو رو اييرتمن اك> ا (يش نانو سلال زلاوهو فحار يس

 اخرا اكو اكلي ل تراجي صر كداب
 لا 1 00 01 7

 0 0 انو ىَس سن 7 لة[ ور هزيدلا

 ا كك احق اوور دنول ]اد الرمس نول
 محا حج ءزكيعئرلا مسلحو يحن اك دل يحالصإ دعب لو أم هسح_ل امل 1



 يحل عامنا ستاره

 1 ش 0 4 نحم ا | فش داعأ نا دس

 راب هاون اجلا ين ناو هنههدسامنا حايل

 0 ابنا اكتاح /اهلخد اح عرس تاو ساو

 ْ 1 هما وكربس تاثوأو هس السم يع رع واي تجو

 ع ىرمس ن 2 فو لو رار دسار عسملا سيما تلعن 3
 بسيلانعواج ا تامفرا حو م اهل( |ء ناكل تاك ياخ[ جرس ا

  طلوكباب درا ىك كل راس ارنلاو ناصتنلا لع تاج تاوواضن
 يحكوأ يا امال ىلا يحكى ملوث صتل! بجد انجح ار خا سان

 دا ل 0 0 7 أموبمم ار لك واسان ميط[و كو

 دلل اننا ل وصح ا و سا داما نأ ارز حلا سمع (قحا لوصحإ
 ا مب ت1 تامرحا إل ناصر ناعم اواي ءريغو الامر دش ميوييشو/ دباب
 | "ئيطعنات واما كتر [يافراعل اوفو تر ذح هرم تاسللتاا

 0 ارو قس البو ورستعل سرع[ ال ف اخ نإ 1ع رص حيرت صا
 اهستسإ/ه سون ايساس هلام ءا ل اول[ ئيعبكّرل 4 زر اضم

 ا ياو اسلا | لاملا تد انا كفل كردابا بحصلا
 ل"( داكار 0 انآاو تاَسإإ ة(يام ا

 جسم يس سيس ا 8 1

 م ب 3 سيتسبب بوست 72 د

 َُد 4. و ديس 2 م

 سل و 6 كا -حح

7 0 

 ذيل لو هالك ([(ىنععم يس «ًافواءجامس جن ف كي يس اوا ظ
 | كونو ريصم نا !برصنيإل ف اضلاوإ تبلااذه يح نيصتترا

 0 | مار ىنلا تاروخ دب 2 ”ردسللاد يف فطير كصرايلم
 دوس ( كو تان (ىددوزل ىرللو 0

 | كرست عرف يا / 2 كلام كلارداوا ئم



( 

 مسح 00 ده ردصمدالبكر دس ناي ارعالاريبدلاو بارعألا كود يسم ادم ظ
 م دقوا مرطشإ رست لبر دنكاٍ عراب بوح : ردسي و اتواهي دليشلا ٠ ظ

 . [ماّحا وادع تلااوضإف تلت تاءئا اكو مر دكو اراطتا كولل
 ا ا اح ارتي تلتاسواتلا دهرا
 نط ان ارك اك غفل و نانو لجال هلماعتنل اهيضتس لاا ند 0
 قكشلا م امل امم قو انته راضيا[ تلا ظ

 اودارا[اووا د اماوحئر ل. !(ق حل اهدار[ اي رخاطتضاعزجواشلا
 او لسنابؤخ دارا امان بسلا تءوباوا دج اع اوس فاشل (ئغلا ظ
 اهحاص|مدحإو را( بصانلا ثوكت أ لع اداعقلا دا

 تولع تلاد وكون احوبازوجو ورضمر (نوككن (محض ١

 ..(مقتصلوا اصيوحكت رك يوق ءانكت زق اى ككاو مل ووو هلو قييم اندلا
 | يسطع وعر امانعلاو يديس سل ( تري دصوئازلاو جلاب دا

 دايز وصقيننلاو ان( ى[رلعا كسا مرلا توعآو توحي
 رت تاو تاكل هيت اه تر ب ع ابو . | ١

 ملكا ارسنال اررقعس وحرب 1 ا اداوحيالم ١
 ا لااا سس( اي وانسلو المود خَوَمس

 حلات ركب 0 د (ىعلا :

 نسيج يلا و ةررح را الا محرم ارم او , يلا 1

 بقول راسم« دهر تاتا نو ضاشلا يتلا هلا
 ا ا 0 1 "لامع اع نامه داس 01١ 1 اًضاني و وقح قذحا (دارلاح 1

 / 5 هارت تتس ل ايا 1 ءاعاشرا اهتالطا ١"
 بصاثلا نأ نم 56 ادام ب يدا و الاب تايجر ايدسولاب |

 0 نسال باساب بسأل



 انام خرم انهن هءرو لش ا حرس وك حم ا 46 اف ومعان
 م 0 اعإشلا نلعورح اتت ار رع داق دحارجو احر كرك

 ” تملا ثارغ نوه حلاد لا ل انه .بيش ب ارعا يمك
 تول ليو ل حامتاولا 0 أى يئانام لقد هير

 0| 0 دارك :ىطاع امه 0

 0 1 بر تارياوإت ناكر 6 نياسلإو تلا كاس
 | اهات اتسامربب دلال ارجاع نط حلل عببسلا
 | مالت بمصاتلاث إهئلارل اطاسفرلا بي توزع اريسإءايسر دش
 ١ اهم 0 د00 يل

 0 ات هلببع شل ىف (يس اف لدزاه لت كلنا | أنف وول ا

 ١ 0 ا ايضاورلب يدلاددجرلا ادم سس قرعل أو و ليضع ى لكسوف زرع ةيرتعل أر
 0 ٠ امإارم علا ضيا دجرلا انهو اه دجانو انلاز يام شيت [|ّسلوألا

 7 1011 لزا/الل هو اه لوئاع نرد عصاخان الج

 : ركذو بيس اههصظخااناد وتلا فكرت : نرلم لحي ذل ننل العام نهب
 | ناز مس ءاوسومر نفر ةيتاش امام للرب عجرلا يده وررعلا

 ا . وتتناك لان كل تاشمام بأ وصل اددتدبدلا ضرر تبا
 0 - رد الماقلر ءالاردصم ا [ءاهف رسب يد ل (] ىمل ار ربح ملا

 ا هور /رفدم ناب ضل ا ]رج ىف ليو طل تود ترام ام ايمسولا|

 بابا لس كام اركاق  اّبإ هلم نوطسا سر ّدتلا و (نرحر
 اا اييارلا لاك. كرطاون اياك كرك ارك يس

 ىلع (بمس وعمل نأ داهلّمام لرام ار دصح ا ا عاَس رجلي دا از حّملار ديحم
 با( يس ىركو يشارك مخ يبسم نإ لحل ايت ف ريلع تاطعلا

 ا لانا ذدفو ماركا يسر ثبتنا كن بأم

 | ضان انرءانئائاء_لايث نارعت دا انت اسنأت انوه لا
 ١ يقف لبعد ليان نمر انا بكا امام لاي نام فرحت



| 

1 
 صرلا يروكذم ا مجول ا دحالع بحل اب تر دحض تدور ار ارتي ا ١

 رازسا ل امرتعؤ م د ذويهر اذ عارلاحت كن ري جوملا تاريتإلا
 رازدعالاو كد | قئرح ثدوبالب دارك ا نائيخم اي تاق( دارس" عل/ / دهن سنلو

 قطاناطعت درا اذه ابا ولا جاحإاو هين فكر تسال
 حلا لو اضمأ رب رصد اانا يطحملا قير كي دياي ريييسلا الكرك
 واوويببيسل اق اخرة منار وتن: جا تطحل (ىوورح سا[ يرج درركذملا ١

 َنعتاديامام الربو يلوابآ م هجول ارك ذ و ء(ئيلاربيس مور ايري يسحملا ١
 لان اناوي عونمكيرح لا دّحربو نايا سي نال يحس ذارارتر كن ريق
 تيل ناكل ازكنلا ناكر اسآلا ليش كام ان آيا اهشاؤع ثدحلا

 ملص نم 2و ةذل ذى ع اضوغُل ات ب ب لل | ىف رب اأو ,انحم 3 , 0 ىلا و مسالم

 ارل ا مجول | فاسو ناسف نيهحولاج مج 0

 ميركذ ىلل ( حيل الع اري اَجسألا ف حفلا تاكاذاف تاكنانرددشلا رشف
 ٌمْسس نارَملان اها نيهحول تلك س روهشم ا ]سلا نمد حا يارب[ لايام

 ع

 ١ ٌروكلف تلك اكرهك (رددو ى م (نَح [احرت كل ف حار د دو سهحو شكرا /

 . دارَع [ايول كذرباإَ تدك كن نّيانابوهو ٌياثن ((ترلاّإعر ويكرم ت اخ
 تر عاني الب اند انيانايرمو لوالاوحول ل عتيد تور ريب نلت

 مص

 لاو لل وم يمر لىلا كاسالف مولا اور ُنَسَحِن [ اعت رلرفوف هدعاؤهل دد د

 كورلا ويب انهه عرلا نأ ك0ت1(مب ابل انوي سيرحل | هروح هاو متيتسم
 - بساسلا رب لور اهن نحب ضل اد عاما سور بس انس دلل بلحج
 . لعانه بصنلاو اونرخر يلءيطّساإ الساد ضوتنل ادعي سخردل إى ثدد
 موك عنو انوس و ورحنا ثوبي علب ذي رانش أنام للرق يح

 لعل( ار |ةلركل انتداب تاق اي انام ل اند ا
 تولب نار يح يده دصُت انو رل ا[ ع يطعل | تكو كل

 نسوا غصارمع اياف لوا نودّياثلا خرلاره عونم انا غازيا
 رص

 هَ يوكأ ثولععم ا (نسأ كوب



) 

 أ لاي تانجو لاق بح تارناموعرل ارت ا هر بط تولسلا

 ١ ميسر منان اساإلا نو دسم 9 رباح اسأل دج كولد ى ذل | ثيدعلا تابعي

 نر لع نراحعملا نم يرملا دحا تراموملا بيس نوكن ازاربإ ضءارظن

 3: نب فواسلا بيزو تأ يلع ىوطحلاو متنااء افرحا
 | ااارهقلا ا فوطعم ا هيلع بعيش أرد | وتحت [ راو اسار فرلححم ا
 ١ فوط اان اءاربوا لع فوطحلا بسلا مسحت ذاع اكلا اف
 1 نارذ نسا حيو هوقو ]باتيلق ئزطم الم فحل ع مس ثيرح بد
 كل ٌهزُسُك كور دس كرب لات ككاو كام روع اس اعايسسر لعل
 يلا .اريرئتلا| لما عالا نت اسس امة مارا تانينسا/ (ينادستلابا اد
 ايزل بص دعو ثلا دوال رواولا نا قايسونم ةقوبسم تناكاذا 5
 0 اماما دج 977 بيوتا آراإب
 ١ كلارا شدت تاثنارلاخ زد كرت ن سحور لحب كوّضوكل

 1 سو ىرقو يلا نسسحا  !نسحتو أ ٌيَرزتن ار , ملأ نبحأ ي / ل ايم دو

 ١ ىئلابسااع رج 1 2000 ”لوسرورسأ ا ارجاهيم هس مكب
 ترد لع ترم لاذ نلحلا | نا[ سحا رو ا ف كيرثصل | كاكأنار
 داعملا ةرتلار وسل هجم د تلسبلا نول بصنلاف ىباسل الحلا
 1 مدرج نسعأا بسيرااز لو شل 220 ةوورلا كله ياَسلا

 ا تنل ايسسا حاذإب - 0 يدل وفاعل | (يلعلاو كن اكوكرخت ارا | وتلا ا ملل اذ ند انايرتح
 1 اًصئار عيل ر وكر

 | نئاىصفل صج لركن ناوملا بسم دل ستاير داس نراك لا ركام رسا لفن اراها يدلاكد دس (نتنالوع
 . ملولكوتنل ا مدصيلن اءسإ ل عتلا نا يدضورصملا كا انوش 0

| 
 رارس أنمي ]علو كل قت ا ان سحدن |كعيل ارزوج ن [جبكي| احر م

١ 

 0 ميس !ارجا تاركا ادانع' هلل هلع لونبب و "ديب اطرح 9 دلو( علا

 0 ظ

 | ل 50 2 . د : “ ّ 3 لإ »< كرا ع 3 1 58 3 1 2



 -_- تع سستم 5 9 9
 0 انآ
 ...٠ تام ههه > --_ نعع "

 ردقلا لب در ااذا اهئ اءالخ حو ءماطلاي خل افطر ]كنوع تلا ىمب
 "هل ورم ا عادات اف ؤيييحوحو جن رفرلا منوم سرع اسباب ئابؤتلا 1 1
 ماتوتراموعرسا.لج تشن ناو حو سلات لات /ذد يتلا حبتحا ١
 تهور ومما لعل كال مسالا ناء بص زوج[ ناو ع سئل اريك اف عتدحح ١
 . وأ ٌبلِع ل ام اسمر نأ طر اوج او 'تاحربا اقر هناوجيإ مساع 1

 كي كتم ان ونعم اسوحي وسل ارومحم ا ع كن دل ديل ل حس الع اخر ساو اورج ١
 هنأ يحْرس ]كارم ام وحل ييحص ىطحلا تان كرسحأحّرلار تطعلازأ لايك بضل اي يكف دز تا امور كسلا ٍط عسل اد الاسا تاكت ان
 0و ا اور رتنل اسكان: ادت هرمس وحر تاب ا|راحن ا (ىجار توك الق ت : ]ا ىنحن نيرضل و ندع سو 1 / هريسع" را / م دعا وكر 21 2 هن تا 7 هلو سس اما ياها داون ن جوبا جماكذلا| ل شر يينا وساع ءرلحت فطح

 رحب الاب ضمن ا الحي انيك نمل أخ سي انيروصألا اسيات انوكلهسلا . ]تاب رمتسلا تلاد انتي انبات لابوك سرع قس قي
 دحاأي احان تقول امغفل د .ريسورادل (يإلا اوين ايات( حلا ١

 ىلا ٌص اَمَس أ ِعِإمل ام دعت تجد دح|مأ | سلعيح ل افريل اف در با ظ
 رن حرمت َنك/ر رع ٍِ لاول ا كرك امر مدع هزحاتل بحتر ليزا ايل حح ناو

 يدب كوكو راح ا 1: لياعل الرق كهاوسلا نماوركمؤئايرصملا عز اتريحب نإ عماونر انعام زيل ادلب بصنل زارت عصب 2 م رضصوأ يردم ا ظ
 حرت كلاب نا ك اقروا اهل نولي برطكل ناهض رالاقارريسإلرا ” لوف مصر رسروملا ثم اهسسس اياب دارم ا نا كس ]و ةاخالاو هدوم ا كيديد
 اوك بوصنسال باوجالاصلاخ برك ائيذل ىلا تاإ |ترساو صاكلا ١
 رداىطا/ا]« ايم اقاسو اتوهنالا انات ل ائابواسريفاياتإلا ا
 ءدالاطخ سكك اعلا كاشلا ام او باوص نارا نااشل او دايما ظ لاق فرعا يلابا/ ىطئيم اسد ءائانمم اهاسدرع املا سرت ست

 عال عر هل ل ىو قطيش ديوريس د سنا سئمت صل ([/ ضن ْ
 ظ ٠

 ظ

 د

ْ / 
1 1 1 1 
 1 لا 7 1 4 1١ ع
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 1 لمان رس لب اتي حنلاب دارارل علو طلاع ارت اذلاجتتا
31 : 
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 58 ائل اي اءابرتتابوهر هريل سل اروي ا|برض ن ايرص لوول [ئتنلا نإ
 ١ ريلع خد امو (كلا لجن متن / اموهو تبكرلا و لير 06

 ا حارش مالك دريد رانا وسرلا كرنك اسك يتكرر ري
 | ص 00000 فخ نارنملا ان بارما ذيج ليعتلا
 7 دلي نابت ناو هللا سح اكوتاتإا يايلس يذلا ل الاء ارت
 ْ آو الب ضنا ينال تبزيسسمك بطل او ينل اق سبح
 ظ عريف للام [هييحّس دتيإعا دكار 4 (هل ]نا نركب|اهر ضم ا ملوث ديس
 ا ]ا و ]عنلا هَسيِصب بلط) رب دس نا تمدح ىنلاي طرا مست تاكا

 ١ بلطلا ارا اداوم نيك ترك
 1 االسم اوج(رهستلا هر ايعدرب :لا طنط نوك امجرعل

 | لعد وخال اكسل هلال انيس عب 02
 ٌيطنف | لا الرئاسي ارانا جيس
 ا ' 0 شامل طيرك نا شوش لو ناماع ناطرشلا نا ذهد
 ١" ىحسادل وس اين طرد ارتالاد زل ا( لع امد|حنل اب كسر ةرغاكلر
 ١١ قعبو انوع ىو انين انام ثلوق يحمر يف بصل ا نآمددت [تو مس ول
 ّ اد (توو ايتائام عراد وعن ءا|ث ردح ايمسم ن اينإل زئاادم
 . ادهامر دتااد كوفر يل انعق ك لس ]ينتاب ء ممن أَ ا

 0 ا ىنا وتعد هر رسما ارجو اه دس اد ىج بنا نال اياهكد معرس
 ' ىطعراوج مرحل هرم طب واكق الازم ايرهر دلل

 ٠ [سررلوةدحار ةلج كرمت انت ببارعاما ساهل[ حينا ةلخ الع وزنلا
 أك كر اكس ا هش امطعريس ان اب نيف صحاح او طرتل الزعم
 ا باننا ءرسحت دررسلا برس رجلا فان يام يدان دانا

 ” هسوت (رلا سشلاو (مْسِعاربش ياو دحر صو فصو أل ديصللا نم
 / ايزل تت 57 هزل ا حرتش فردا ك ام ابرصشل ا مدع مطربين ,

2 1 
 ا

 ءا 00



 زير بعيد بين شف رمال بسن ست انواع
 0 اه مبرصشت نانو يتا بحمل ا

 اسر اي |وّعطَد ]ع وص 2 ريفا حلحت [ل رق( د (ن/مأ كيلع
 2 اه نكن ]ا لس 0 و ء |( ىتع ب سل ارك
 ا 9 برقع 10 لول
 ىأ لاينل[ | وصح ئندوحاع دكاتل ا لطلاى اج اعزاو ثكبلطلا

 هني را مكالسم نا تخاذل لس رموش 1

 رام اريحا | للا ىايفرو يلب بطل ارا اره ضرحلل باكلااده 1
 نراوزسو ده دحام كلش للرسردتلا تدع ' ىرَحَد اله يا

 7-1 يح اصلا نم
 1 نا حبر لعاف بطاخ ا ابر ى ماما سيرا يبخام باطل يعن إنا
 لاس اه اره اطلاو للك ض ملل اهلبخو محل ملاك باكولا ترن

 الاب دس باشا تيارا ورخا كيل رص نك هع اد »
 اسإ نسخ ص ءءء يسرع افو انلا لس عريصم ناب ب بصسندصاو ناو اك

 اال تغداوءاساتلا تكتل إس ندصتا تدَ ءالصاو 11
 مهلكف انإ وهو تر صا عوارل ارلاب ٌبوأاعمس ثركأو داص| طي دصن انوااتر 1
 قرصا خا نتن اير صافح رجلا نك كركر سح اصلان ير يتسم 2301

 10 اراثل دج ةقخاول اسم اغلا ريا وك اكزياو ساي تكل
 لبشر رج انكار ق دصان بيرج اإ ايار لاس ارق رع و اريضأو ميس 71
 لانو ينعم ا لم تطحلاسيلد قدبصا ع تجانلا عاكس يد لس[ لتاسإع فطع |

 نسل تالاف لدي ادوادلا [ رضع تظل ربل ع للعلا نارا يغفل
 روكا طيانملل نايم لش لو زع زهر فيو ملي دافالت داالضن نعي. ١
 ب يولي القال عا دتم ا 0 راسا هش لسنا تل ارجوا ْ ظ
 ل خ اما اقلام ر لسا طع هكا مه
 فرشات انسحل ا لحن سلب امه 2 هبلة فاو هربا ظ ظ
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 ١ دعب بينا ذيل بابا يف كحل نايت ط يلا بايو 1 ظ 5

 ..كلعلا ماش أي هدل ريع مر سو رزجزم رح انلادوه فركب ككرساايد املا ظ

 رض ار ويلان صحا و هسا ل حمل ان بلطو املّوف هس ف ول ادد وون
 ماي يلطلاَن كر طلو بط عمزع نيل | ايزيطع علل قلو ىمس البت
 ا صح الط.ال ول دع د تلون اكراضحر سل رم او ىلا
 اا تيك د ب اكرم سس مل ايلي ك لعزل ىعوصو ب يدل راب

 وهو يعم ا اع( طعو ا سعرتسو ءابع سماد دارت لح لح عت ايسألا ]م ىلع وا با هلومل ابوح | حز اوج سوم ا قورك ال حا 0 ل 2 تاورسلا بابسأ ب ابس أ ( هكر فا يلع
 ١ 5 سنا[ ضرب كلا دا ىلكوحت ار ئيكن اب سير حا بخ نانؤلي ثالعأ

 ١ 537717 ىنث لف سل 1 0 ' نبع (.ل(نمس نع لرعا الكي مند

 بر هور حام تسيعل اه اهيل  ةارتك حرم ا ءارق فموي دوق لضحل صزارتجللا
 ترين اناوس ىا اهعمس لاو مس ةاعدلا بارح ل دعا بحل كح

 7 رل نيس اى وعدي سوح ًانواانلا يد فاحْفشت سان |هموع 1
 ان رخرلاف هز لوح تموت مسمر سعمح او ماهئس ]مارس ظ . ريكا ناار هكروزاف كيا لحاف نوكت كك ئقار ايكرمسمل : ]
 ب/ صقل از احرص :ديزرادلايارعرورعرا ف طنوس اذا اف ظ 1
 1010 تلا نير دذشلا عرش يترصم ال اقإ ىسل ا باش بانر ورج ا 1

 عبق ماسلا كيتا نات واحاول هنسسالا برجي بح
 م تاشألا :اتسابف ماها ب | هقَدَحا يهجول تلك رض ضرألا ظ
 هرص ضر اما ح ابصا ناي اَتلار أذ اهسلان در رآررر ا نا تاز لك يحم ا#

 دلو زيزغ اللد, ب يس اهاور طم ةدروفرو |يرتسإلا لعد اع يا ظ ظ
 ةرطتم ضر ابحت امارسلا سرسأ كانا ابحا١ت كل قيس ا ١

 ١  0تسااياعنلا تريب نضيس عورتا ماهنتسا ناب رتل دايت بم ||

 : 0 وصون لاب لوعلا عائل |سا نهستمومم مرل اب سبل اريك او
 عسي - صو 0 41 0

 1 0 ٠

7 
 «راثلا

0 
 "ا ١
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 ٌرَصٌرَتس| دفرمابر ارتااؤعبط ىلا نلِرَرَسلا تلا روسي عنلا تاكت او بادج ظ
 نا اهعتسألا يف هلل ام نبأ طرُسو يننلا فرح جب اير يرتسلا نه هاحبودضنو اهنوبث 1 ١

 ا سلا 7 | ىوحن كافزلاع قو ننعسا ١..
 لعنلا تو سنام اهتسا/و ارصئام (يآرجانلادعبام نورك ذ ايل يهشلايف
 م 1 ئ/كلبز اهث ارز بِسْم هرولوُع نم ميز حار يدارم اك اق 3

 عونو نفاذ اهنمس امش تسدؤينا هس ييسر دسار ظ
 5 ساكن وعر تمن ضاضتت انحش كالا ١ ثم (ىينا 0
 اذ مويا ايم هدلوق يف كعاشلا نعال بصحن كارسلان اكن ادا نيل :

 محل اهلل جحرلا ره طعم املا دروا («أ دناكو اكو بحت نعل اوسل او واكم ار 2-0
 رزان نعل اس كش او عقدت يعاود ةشكاؤ مشل ؤح باطلا

 . يقازاجا تح حاحزلارارئلا بوسراملامازك ف للان أ زلخا | لشهر ىر هبل ١
 وحمل يحنوإ 2 ةنيرحلا كيم نوثلا ومش يذلا تن او يما تريك
 ئيصبلا كر ”يئ تار تسي يسرك ةلرتو فرس اش كرك ادا

 روطح كوي «نإبنأر اهما كل لَر ادب انهما فرصلا كاد لوبا ل هكا
 يي سيلان ربا | ف بيسلا ع أ اأو رع (ساوررتم بحودإع

 ترفل بايع تسل مندل: شو كسا 5 اوك ةلزئهو مالا تسكت

 ترسو دوبسس كانوا ير تسافز لاب نارك رياررشم روض لا بشن نم
 د كاذاو بحوبرتعرتع 7 مرسلا نحكي ب حبلا |ازوجالاهكخ يح

 لاك وريم ور امام اهم سامو بجومريسلا نا[ تح اخ ينخر اسري
 ١ لات ءرلام سبا كن ال دور حسو عونا هيلا به د يذلا | تضر نايجونا

 ر رعت ليسردجتا الربا ل ىدت/ الا ده طعس اياعحا مد حار ا
 جارد وصن لبس (ًسا/امإو أع ل نحن !ملمن/س دل ةوكلا اركض ا

 يملا[ علل امرا ايهتسار ىدر قدصم ةر ليداي ]حمل يح د] جالو ايمتسأ
 "امد برم دري لبر برتجا صرخت ةنأنم ى 2 ايي تيري

 نا اش وبا وسبل هع ارق ناسخ سلا 0 لعيس انلايإع ”رباويةراعو



 مدون لل[ حسا لع امساو دعوقر وو ل را

 | ا تانيا اياد ظ هنا تينا هر
 ١ طالبا د ياو عيرلا نم 7 قمن كرولا لش مرهتسالا بارا ب مس 5 | ايداع (كح دعو لجبل نكس انكبس هلا | كسير دصم كبس 7

 | طرد 0 5 ا اي م 5 نو كة وسام ع جوعا ' لوبا نيود حت ال اد 27
 ١ ناو ا ول توم دود نا /ةل 0

 اذ[ كلم 8 1110 0 علا الل ارث ل 3 5
 7 11 نضصدرعللا مسسو سم6  كهدطناو كطلسإدنج نلرتنلا تك عيرصل فال يقل ند 02/25 ظ الا وع برك قفرلا] بس أع بلطل اس دارل نرد سدلاهراد لعام ررغا *ن لو "البلا وق سك ور 0 0 17 0 يو تال ض رع .وث ند دوحان ضرحل (ّو 0 الح فاش 2

 محو "د جرصما ا كلي[ بسام رردلا طا ذمه هدام نرلتزكل 017272 ْ

 ١ ناسا ضرع نم الهيلا ترراخن ٌوتنلااعو عا دل بح ابو بم اج م هتجاح رج هب
 ظ ١" كا زح ءافاحس ار ام كوثدحرو ةايرح تون كابام اللا نيا ا لوف حاب 0
 7 رو دنع
 ارارحأ 6 اللرُمل اور ىس تلي عي ىل و بخا ارو صرع ةادا[ا 1

 . وك دصلا كل سابا 0 ا 3 مور
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 لوو اوعلا تن تقولا يف كرحائر دس رزان انس الر دس درجرا ميسو ١

 الا عالط الج بانا هر داب يروسل تزيح املأ عشا
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  .اناكارونالا با ل وا يالا الط نالنو عقيل فد دج بأ

 - تينا 2ك انفك واالم - احر ناانإ ]صو اهنشل يار دااالج]حر تاانآ
 تركي ناطرشاما اهف و صرب ىدجا/ جت اا واصلت [] قو يرصوم ا ف د
 - كلويلوكل د د ترد دو ل اعنلريمك نو / نيرورجلا نيإ نان سيب فرصا

 -. طزل يلا فلعل ةفاحا مس زل اذاًايس ار دان هريغ يراذه تردد ردلاوام كس
 1 1 اطول اءانهه الح
 1 اهلا معز متل ا م عت (ساع لط

 ١ ا يشل ةءايزك أي رلوا ك]وإعفلإب سيل سل نزولا ادن نإ
 ١ 10 ازعنلا تأ

 ١ ند |نن اكن ناف تلا | زف تجر يما درع فارس اا ىف هرم هل
 5 ل ىوجذ :ددشلا ايلا ناره اطار كسلا سر ني كي م

 )"تر اكان نيا سلس بهو فوري سانناكم رخو هيرو رح -(و :ةراود
 1  تافيا ٌرصوم ا كمارو روسلا اب ل نا اًكو لدالارصحل /يف كولم ا

 ١ 0 كلاي يا اناوام رحل ؛« نسإلا ترللاَو 4
 أ هج اذ كوفر شنو سار نوم الار | يس (طولاروءالل يح اانا تلوم
 ١ | وشال ا دامسع كسلا ناو احد ( اكو ن اك
 5 دعب اخ ًالصل ( يدان نارعا الاد قارحلا م لوامل مسرب تعا [ را نأ

 ١ | لاب كرولا دسستع ايار سلا 2
 . حالا هو دنع ا/اع اج يوفر شت ماحلا ايديا ننلا ناسا حالغر
 | د اعف تسرع رسولا هاجل أ / ىهر ادرس "روز حمل (رسبل | بر 07

 ٌْ 1 مزاج طرشس اناي"ل لرفع بهاد ام ناب اة 10
 الدعس وث صراع كور لهم رامست ع يرعب لا ناوح لَو نيكل رج عمر رش 1 11 ما يعما كر >
 1 برجل انيحل اسياخلاك دوضتم ابريشلا حاضلاذ ازا اذ حايسا
/ 

0 



 ) ' ا

 هذي قزوز او دورك در ناكل اهرلا ل اق نابزلل يجيب وش
 َديِدْوعِعس أه أور رشم دانت رخل اماروك د فا قليف اتاك امامي سنت اعرل 6 1

 ارا نك تال اتاني نادل تحسرلا ثركين بجرأة دواحاخ ْ

 | . داس كوفاموّصلا كل اًهووئال حملا نامزلا يح ايل هلل وْوَحَس اهيا ا

 وف كل ذو اني ما | يس انبول انو نامل ا ئةرهاطت ل !ي : كمرازعلا ١
 نائف اطوده عل اءانتارماتهابا نموت مررما تئاأه َتاناعذا كنان ْ ظ

 يلا سن لبو عانتاباوفوابالا ساساو بائاهل دي عورو نايا ياسا ١
 ,ااولفر ماكنا موجع 7 انما تام تح اناغذا ةلئادتاح حربا «ريرثت او دح وأذا ظ

 ةيولطلال بشير ناجطغربا نادعاع يس اقلاعّأ تع صانعاو“
 ملوحسح و ير دوسسم لع (ئو انل | ىف قحرمزحو يان رمال لس

 م وزحو موزعطتل | باو حر يؤ توكسلا مزح لش زك "هلل دو .:
 ا ا اجل 1 ”اميخلو 2 درو
 انسي اياوحو ازج ناد ا ارسلو اشوف الو اركم ب لج ومَس دك طعلا تاوداوا

 ارحلاو هركذ ايس رينو للا نال لهل مالعتيورملا ملم ظ
 حن نان (يَمَعل من اطرد لوالا يس كن اىدارتعل لا ىلا 1
 - لع وسرت اما خل ارسل از جب اوك ا اهيبشس أباوج ءايبلزم قلارحلاين اعلا 1

 زمزازحاذاوز اهاياوح هرمون احور دل ازا ل 1

 راّيعإن: يدحز وعل ايوعدر ' يحالطص |ىَدضوِفْإِب احا طصا ان ا يوان ظ

 ؤ
 ظ

| 

 ظ

 00 0 تال تا احا واكو اذار هلوكيدنلا ظ
 ا لاشسأ قرحرع ادرغأت اعراض اكاد اما اهالاعلاب ىايكا

 ظ ف اجئالئ برب نمو تدووئالبايغتع اعر اضع وا سايس 'داع نضزيدوجأ |

 ١ تالراو ٍانلابطيرلا تإرطي ار ضانل ان ركون ,اتهرائاسخح

 1 لماذ اد تملا عياض لاا ضناو بوجرل امرا ارم اجبس اع نيروكذملا 00
 ٍْ . اليْدرَركأ عراضأ اوتو ذحاد برضو فيحدنا مهيزس نق ذر انوي 1

 00 20 ../ةنلاوعا اديقملا ربا '



 01 صرلا كاك ملا رجس | للا تاكا ذأ علل 0 كوك ةراج فورفزلا كقلعتلا ظ

) 

 8 ايساج لم اد اا عرانلإ يعاود ا فرو اهيح اجبر تاكل وإءاسدنتل | ل حاولا
 انك ابافئارتصا بيإ هدكّدل تلص ارا اهن اا يسم اذاوملوتريئ او اسئل نال 3 1 1 و را وا ]

 ٠ طل "سو دب رطب الى ا ٌمجاحال الرش نااصياغر اننا ارم اىكضرل اكلي
 | شالا ىو اوةطباب تاربالع اطرشوت 0 ل أو ءرْمل يس ام |يهنب تأ

 . كلعلارعوزع | رلمج ءاجةمطاعافل ا هْيملام اح رس يرساَك با ] ند تطععلا | ٌنعَرَحاو طررلل تحت ا انركل ٌيط حلا اهلصاو بيرل ءانحم ن الاتلا
 1-5 1 اان او توكءازم ا اح دلو م[ سس ار اَسَحا انل ا تقح ٍضركلار احا ا هركك سا 0 ايزل وسوب و د انا فذة ديرك

 5 لدعاما اهلبتت نول اولا ٠ انحع ضن اهوا نأ تاكاوس طبل ًءامان اع
 2 نهار دصداعراضبوكن فبل (خفالد ايراط ءلشل فورم ا تيكر لصْئرمع
 - الادالب تحوي ماعلا اه (طخ اول اسس ركل اهالقأ/امااوا الن اهلج
 ' اهتورحتلك دو سرك تراصوحام ا عر اضم اح اه شبل اهئالئ م اعاد
 ]و فضال ارو القالب اطر زم ار ريحداو ورك بكت اييخا اى ادا
 ١ اصنار خل نلدئاو ميس نا لوس الا ذعحص قضام ا نامل د لملم مس
 " ياسو عيل لعامل نوكايزخمت دع ناو لصف دد ناي متت
 ,ئراعا تدصلا ضورت اهيليي ذل اري ا كن اؤع طر ا ءادا حّصت تآل

 ارا اعاو لسركا ش رزت ناوي رعمسم ا وا لس او دجواو تمام ا
 ' ياس اوء_لط معوق ز اج ص ورمردا لع برسوم اًضو رسما ولك
 ١ طق لكن غربا رحب افرا دلا ككر تاودئركا إل بر تمل تاو
 ' "اسي اءارو ا ناكذا كوم ن اك ف رحاب هر وصي يل رس ا معوتدز اج
 | "وا واو يتيطيان تديالت المح [ثآور كرم معوقو يحاشج ييح - هي رطل ميداس ايلي نالاجرتمل ان ميو ءيعي طيار ى | مجاحالك ايش حسنا

 ىيتمحازح او صاب بيعمل «انعمت يحد [ر ول هيمساتم اعل جرم اتل اب 3

 ١) طرشلا
 ف



 مايذتس اي ا مرمإماك ب لط لجن اكن 3 ازجنا نا ني تش كل ذكاملا
 | ذكو ازا الحل اّينر اتم بعاد ذلاو اهدار ضسخّعلاو ضرعلاو ىّملاو ]ا

 لحد عا ذكو مذلار دم ا شن | ح١ نوضت (لك سيسر مساشلا ٍكءاهناكا ٠
 رد[ [[ضد نطو فرح اب تر در اوس مساج سئاكأ ذا انلورشتلاد ىجنلا ١

 ملوقاهاو مركم تنادي كيج كاوكاو | لد اعوان معي لكن ن (رل ى داش ألك
 وك ناز وكو باب يفي كجايشن اريدتتلد بوك كارل ريعطا تاع ل احن
 زوئورسلاب دس لشرح ناعام تاضاسايار عشنا ذاو لاكن هلرق
 نيل احن دلوف يفاح اللد [ اخاه اءاعخ ا[ م نو د نش تمول اوم ادا فركتذذ ا
 رحل اوبصغئاماءاو ىلاكندلوقد تاورصتنيح 4 جيب اصااذاسدلار
 ناين عراشم اة مّلر /ءوس فركة رك صم جيا حقو (نيبا انلا بكب
 نزرع ريق لك تكن افاد لوصوع ءر كس وا ره (ظرّإر بص جمالا
 نار كنف ((4 رز ناوكإو | اهار رسموا تكرصْو م نهر متن أك
 انو سلاو ترسو كار وسم عراسم ا و لجيش إو كئيرض الو يكرر
 ١ ءارجامدالعدحإ/ا ارح انبارسام ف اطرشتنإ ( شالا هذه ن ]لك كه
 يم ال(اماإو االيرر صم او ارسم اريغعراضللاو نكرر مالريغ ضال وب
 يسرح نارعالما انلايرلخر |( ع عير دصلا ع راضم او رس ر وسم ار يغ

 .(تاحاسإبإءطرملا (طمل امعيساسومايخ نا/كيرضا وا دّيرص ١
 . ”ممالحلالال اج( نزعل اهلك سلال هاليت ب نا دعا :
 («ءالئانلا م اركتو الآ اميئز وجل شتفالسر صمد در ا عر اضملا كب ١

 تئاامارهاطارتانامف ءاد [اوتلكل (يسسالل س ح اص طة )ءادا| امك
 لايعتسااد لال نيم اضاناكا ين[ امش تك رئاسي ل ضاملو كضيف

 وهو لابّسساللامهصلخ ء(ك|ار حلا ءرلاصإبن اعراض إف ستاسإع
 فاحالع درب مرد نم كافدكاع واو سلاله وع كن نارا حن كاايريتاتعرت
 000 تلال اف لاكو ع ارملي ارتد ائلا كوز وجد جح نا كاتو ايسك
 1 ريلكتر 0 ويلا نسر إ(ع كار اوللخت بل اوس 6
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 35 انلأر لخل ارم ار بحرا اولد مسبب [رغل اص عي اصلا ذر دق | هبوييس بهن زد .. ىلإ ١١١ رئمج ناك اكربلاةعباحامدربملا كااتومد تتلف يمس ةلجدوكيربخ لا فايا ظ
 00 دلاج | | لف طّمسل عر اضم لا تش ىف لا لوحدك ع سن انركءامؤعد ْ

 7١ جحود بوبيس به ذل قي فيز ترف تطذا كلوت يثتاوهيسيئالل 203237
 لعو (سايرنخلا نارجالازوعايو تاشلارض | اء تءردتت شيف كملنا 23232

 ١ نارحزاكاذاز تلا كاسح تنيونبؤ ماكنت نارغف نوزضلا اهارحاو نا ”
 07 ىلا اكيمكت كانبركا نا تلق د ناكئسركت ا كلير نا كارتر فلافل 07-2 لع ةزم مي دتتر دسم طشلا ادا عامل ر خد زوجي الكل| نحمر سضي احبج عرس ظ | احل تناكأر سم نسال ةريخاردصمطشلا 07
 ١ هلل هيدا ]ع ف لاف م عالدلا ا (ةرمهج ردا مركه ا اق حالا بذكن ا تانا 1

 7 اهلصا اهنانزوما ل عماهتسسا/[تاردا اضريعو ]هجر كو تشو 7

 ١ مرعلابفاثلا لوخ دروجو مل أ نس برا خد عراب اد س(اذخانا 0. ظ
 7” ١ نك اسحائزرشوكزر ديد سةسع تل ناعاراو اش ل اماصارع 232323737 0.
 7 ناوضرلا الكنز خريررسان دراستك هو كيلا نأ تلوتتو قرص ١
 " اهل تيررطادا اماءاههمسا هادايرر سحر[ اذا (ىلايرلجإ ترو بوحو لنا ْ
 ا قى[ كب ودوار وانلا بز احا ضريغ ت اكن اواضلا :تعتسأ ولا تنك اف ا
 7 كيرضماوئيرز ناوحاصانوااعي اضمن اكن اق | (موهلوقاعراضم ناك ا ا

 7 ناوعالبررصل [ئمام ا ايردصم ا ضاد الشو كمن ااه ىدر ذ تار دحأ 0
 7 اننا ن اكن اوا دع انورمس اهلووصرلا صمرستاك ل سر ْصالَمْ عسر ١

 7 كس اعداوفوضرلارل اناكنيسلار فوسى/دينتوحواملرقييسرلا ورك اك 7237
 ١ رماظلاوهابزيو خلان مسودهدانش ملا يرحسدت تك طعرشرح 2000

 | 2 نموا لموت ناصع تابوبعم لا برصاخ لا بايلارخاو[ي حيصرقالاه 2357
 |" «نهببس:باوجلا ناماهرذحب اوجلا نوك,ت اا جا ناترس ترج يتاك

 - +انانإولاردابيلا طل مالان اعل جونا مااجرلادجوا اس تاسازباوليرتلا 730
 ا و ربل | 1 "3 ظ 3



 يف نارعألا نم مدت امرين وو هورذكت كفريخ نم[ را عتاسو ملوقتارسسا 1
 انا يدعى ف رحاول ير ويزنل[ سفن انس ارإ رح ارلغت امو اكملت 0

 يحضر ئاؤق تلد ,رزدكتي (ىلا ىب ابل او عاملا اممم اك هلوآ نشا 1

 ءلرجىدتتاى دك مرحو هوررع لد كاقدن اف رعحو فردت ي دعي[
 تاايف دحأ ناهحر انا يفز رب ير ىسحف |دلؤ وامام كم زا انا ئ رجا ||

 لوحعيل دار سلوعمم لا يحل صُمل اريضصرت |ياتلاوزكعلا ايلاركرن كرك

 ديرب عتب نأ هاكرش نايا اص قألا ديكر كوكيت اانا عت ع يرصب اهيلجح , اذ لنا ءيلعر ا ءرصب يجله عيورلا ف حولا تدك: احوا ناك
 نوب نأ ن يحسو عفرل اه ةارع يسع ارتورخ او ارا ع صا/اسماسخد
 مضرد اما ياشلا كلوحتم اعط يفاما ءإلاو رجل مارا دبس انا
 قل يسحت ءاوفطشلا ب ملا ابر سورلا ف مدس ام يع اح ا

 محا عشرلا لاف باكرابد ارح ري لع زخم ا ارو سري عسااقاامو ملص 1
 ريءاسوف ير الل ن ايبافلاس ا افا امج حج احنا يفزع نطاحا | [خ ين

 متضمراوصر مام نإ! ةييارواطشلا بار جيُمحو |(ُف مكرم يئائلاو ربحا ٠
 باكر لاداليخياهدياز ٌتبوريسلا عرج اذج تاحياباع مي انامواطرشل ا يعم
 ندرلخإ ٍقرس ديو وج باوك ا] جمل خا رس درت بس تن اهلوتايإلا
 0 ب سابا عج ابدودرءابارجاج
 | كتر تفرارلا تاريح ملاقاك اوم ا هي سسماط شل اباوج كوكل ثاوصيالف
 اييرءارتعا ا ضد رش اله ركام ناك حرشو إو نمل حا قرت مئاب

 لتس طل ايارج نوكي ن ارصد الف عموم سن وح ام ا نا عسر بأ م هجن د

 لايتتس انل ءدسعلا دك لعاخا ذل اىضام ا صلخاورتلا حن إب بارا ندم ٠
 2 هرم ال ياك ا سسياولخاإ7ة قرللا رسل بس َسيرم ريقدك ةدئاقر
 سخن يرد تاكخ إلا[ وسم ا ةفر.لا ن !لبرّدب(..ءاعازج ا عوقد
 اكول لك ل وب اكرارسلاو الحلا يلع تسونولا ةدوشنم ا سل اهرمإلا 0
 ةرسوتاناب ل بن[ حلاو كلب انوحر ددنتاانل نتا سا
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 7 ناوءاس اه دعونإ يق ديدانا عاملا نشكو ذب ايرينا لعب |

 0 د د , و
 ةنلنن - - تسيح , تم 37 14 : 1
 1 777019515771717 نقي اة اننيسس اة سس ص يشتت
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 ١ اونا ب ارب نييك تاليها نات .| حرصت تان ايي نمدل خا
 "5 ناكن أو ميطر سر يلكت كن او هلا و هر ١ ردئموأ ره الخ دووح اهل اب انور

 ظ 0 اا لا ومي ضال
 ٠ لا نركب نيلذودملاب نحنا او ضرذا اي[ وتسع ةياوأ بيس[ أو بس

 ٠ ا هزم بأ بويا سالمأ دا[ صتسملا نع[ سسم

 قالا تس بس نفح نر طا ضال ل | ناب
 ظ 1 نا يعم او سعأ كئدركأ رق يةنربَخا نأ( ظ ظ بيلا لا ا نايارسا كتيرادس ئدكن او عابس ريان حم كوك إ/نا طدلا
 1 لان أت 0 0 اب كلعر ا ار ان انوا كسركا رن سلوا ضيا 0

 0 :واكاببس طرا ناكاوس مس ازيلاذ مد ! ليعاطتلا اأو يبس [رملاو

 | ا مىلاط سيشل اتناول كلوت
 0 اانا تان كا يسم اطئاواء ويلان
 35  لخارا 2 يثاب ترس تاكلادووب

 5 افرك ال وش داس لدار بار جيس
 ١ ١ لولو منح ل ليلارساارعآرتت يعينا شنهو 0

 ١ د "الكب طيش ةياجلا اذاي نيس نأ ع سألا كر وكودلوت

 000 ااا ضرار ل تلف اسم نات حيو وكدا
 ا اهلعزخيب ناياب ايزرهشلا قولد ا ذاب هوكد كاد َماوكالت

 .ناحوأ و 02 اورع اندر 2ناوكاذأ نس هات (للا عَ تاخدناثون ظ
 كنك نان تا اليوريا نا ان تاير[ قطيش عش
 1 . طيررازا نأ هرتحكم الطارهار انجلأ نايحرب اولد مل فارع نام ير 00

سرصلا نايحربا كات بكلاهقلا كود تنافي 5-9
 | ءقاط

 ءاأ#
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 كا ركل اقعارسولا ت اوداا نمن اوه كل دك تاشا ف يف دم هزايلاطلا ظ

 اذا داهم في نب بامان احن كابل ءاباذ [تاجاح |١
 ناداذاب طبرلا لي رحشم نملا حرشو دهنشلا نإ امي كرشتسي

 شر دمي افلا يعم ثاع اتم بايب «اعأ ل كلا

 اذا( اهإو قصرل اك اجو يرحل | (َملا يحد اندر أ نوب مأ
 ياو احمساك

 كل والاسم درجت |(: / ماه ا( نوكر يطتلزثلانلا تيزكا سا

 دب قح ةساملااةارول / هد [ز ا درحول إس طُلا درحو ناي لبو اعل
 نائاكي الايد بز نا اذ ا تحرخ ةوعن أو كلاغ سا هراخأو شتخإالا - ظ

 اهلا نع برنت 5 يالا اذا تاب ئدم اي ملاح رصو عائم جايب
م تناك أاهحم جامو رحم ايان ينحر ٠ :ىدحل

 امه انا/اي ومو برع

 دنع اشللا باص كاعد يحاَغان إن عل اقل يعي تا مطتس 007
 يقر خنت مو ساهل اذا ىاذأ | ادرنل ني لارا اد اضيفنادات لابد

 ان واش (هحفاتلازاحاذ اف توطعَس دير اذا لان ائكاتلا دس :داسةازاهلا :

 3 (دبرس ناك ص خاشفوأ مصحاش (داز مرو دكا از4ا]صورإع

 ظ 0 ا ١

 تلم 37 راع هئاجلا طرشلا ب اجفزحلان ن'ةعاج ا مالك يدلاو

 طارتشالا نع نا ذى (نغاكلويز عم لا ف محم ادي حرصو اه دعب 20

 0 /| هوست[ تسد وك اذ ربل | نعي اكن 0

 رشإلا لبا

 نديلاح ارش حلاهي كاقو ويحل( بهذ انرهو مسام انآ ادر اصخا#

 عاشأم يلا برضا اور هر 0 دو اوم اللاو ولا

 هسا خلا ةدرجرم لكموهتسر ازفاف عاترسا يأ يجو سنحيف
 شم ردي 00

 كح دا/موهعم ال دوف موكك حم ايس هرم اتيزحإ اهسا نو عسي ن ]|

 5 0 7 ءاشدتاف انهي ىاح ركب باوقوصوممخ ظ

( 

1 
8 

 . . 5 دا هني . 26 نيج دلال تس” ا 55 1 #4 ذيب  بركتا
 ١ . 1 0 ١ 2 .٠

: 



 ٠ يلو واول ذو إم صخب شيب نأ ملا ا ةزذ نك ثعن
 . انهضْوابإكك حمال ص ا صاحو د محم مو

 ١ ار ظنودانتلءاب ستي ناب مع كل دمل عرصوملا مونوم ا للود ر لع قنص
 ارو ا ف حاشمل نر ما لهإ كا هودي فلل نالت الجيسل
 ورحت رداضمم ارميا دوجو رمش انلا عر اهلا باولكاموينم
 00 0 . ا كنف لصاحربغ
 |( سائر [صاعلا رويتملا دارذادوجرل سهل يدار |مئاو هلريغو تضلاد عتلا
 0 ادا ديانات ت اعلا قلاب باع
 0 اش يرو صس ل ل رس 0 الل
 ذ ف نلا لمحل امو لكيئرم عارتيع « دانا نمجفااحراخ ايفا
 ماهر يعلم دصلم نادر اب لا ترح تلثناف سانا اماه
 ل اللا وهنس اا فيات طنل الشيره اك
 0 بطال اركذملا اي تااملو رمح
 راش 0 نا دكا كك | اكسس ما م ارنا اشاناظنار
 كلر دكاهيزكي )كسرت اثركذملا رحاولا از اشم ا اما ف حبات اذ اهئلالخم
 قاع سرناقرك ملا دحاولا موههش مارأي عب اشررناف يذل | ايَوْلك_تايوصول اكر
 ظ + قهرا واشاا تيتا دام عاب اشنلاب :رارملا تاي تيرجا تسلك كهل ذكانزم
 0( ه تجري ما عومتوم ادا اماه ركل ورك عرضية يذلا ادار عايشملا

١ 0 . 

5 
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 ليئلالشاجرجلا يسال نع مشو اضالار يمسح لا م مودع /كال "تانيزج كيريمي هزل رضوان دحارزعنا كل ةلامضونات|6للا
 ءايشلا ثرصالف تن :لاركنملا 5 0

 ١ 15 | يشل اناورل ع ءوضوم ا داق 0 ظ
 0 ميهوب لحاو زكنإل 52 يأ

 مكتمل 0 ا ا مسيو ملوق ا 3ك 0 (موروم ا معوم د تاير ىلا نا نم
0 



 حرص 0 انك اريمسل ”قركلاو ىرصبلا در فعل ابو بر جستلار فعلا

 رخالت ءانكأ | سنيع دز يوم نه رص هي اهو ل ./ هسا اك ءرجإا مطالب

 ال سلا 0 اردد رتوساو يس ود ثب تانللا

 لرسم راكا دارس | 5 ارهخب رس 50 ظ

 كاتم نررمل الكب اعلا يانا اهلا هور ملا دو يش قيشملا تا
 قار صلارفر لاو اهلاو ىاكلاو الا فدةسرمءابل اترلر رسولا تدر
 لازال املا ن/اعضو خلدا يا باغوأ بمايو © لحلم ايمدر مسير
 دز اوبرا لارمر برص يليز فيز ريسأ نعترف 23 درا اي ل انل ا ىلا فرصُس

 9 اال للا عّولط ا ار دز اعنل ناف 0 بياخلا كيزا ؛ تازرا ةلضا

 و ب طخ اربح علا حض ريما كب 7 ل 0

 حرم هاش تش ىف رهحيمل هيصلاو باطخ او اك اف بيغ
 راذلا موني ينام احرحإر تنال عصام ةرهاطظلا سلا نابراصعلاو ىاجملا

 |[ كلا, تعاتلطم لا ةعوتصوم اهلك ره اطلا (يسالا تا ح اكل نيا د[ يذلا
 نع ميك [«لايدارلار هيلا بف ذاموف اياضر ات 0 ابعإ
 14 اتا جرف اناكم سنت
 و /* درر كذلا حلا بلغ 0 با كابو بطاخع

 ' يطع مر طلاب ب اغلا كلذ انا دي ناب اطناريخلا كاع بيآغلا
 ريال كل دب تانينحروا فيز دتالق برضرخ هنيئرلا سكي اتلاف حر

 ”قارضاح انولحم بوك ناباكحو | يوما نواه اولد عاوو جرعه من أس ظ
 كملت اهلا رحمن ا ن (شلارهخل اسد يسر وكما ىئماق اد سطام ا نفذ :

 لك | باجل هونج م تاكت |وةرقاطنا اسااكب ياخلا تل حرف دعاك 0
 نيسان انرذلا مهتاععضر يف وش ذاوركة مدست بياغإع احضر.

 الا تزعم نيو رنا عضو تملا ب طنا . ٠

 : ا ا



- 

 دينارا

 ركذلا م ونّيرايبحا ىلا حملا محلا اشادّكو رورزلل ىشيو مل يغ بف فمن او باقلاو
 | ١ لاداعلان كلذ ئناكلاريصلارركذم اد ءاورب تلك تاق فنا كح ا عاق وت

 7 تلكنارعألا نعل [ ناك ف رحوت ماو سس صبلا تانئابار هه تحلو نان اإع .
 لادا نحبإع كاد فرحت باطخ ا ل عّملا دوه اغار ياخ العمل اداقلا[شنإب

 تاريضمتيعأ « ايو امل ارتلايا ف فاكلاو يايا ي ايلا امجاد فلو سبلا تأدناإع
  ضاخح از إكمملا لع لادلاد يحلم ب اطخ ا وإلا لعمل اد تيرح مل الع قاع
 هدرا حاتحأ ,نبازعن داو دارار انه: كر ع شن مو الر كلم إي اوهام براخلاو
 تاطقمأو ءلاعملا دوت أعأ م عر انحلا فورح دارا دا عنتر است

 ابرار دعس ءاوناب اممردتسم عر اخاهاكت |روك ذل هيوم تاع حبخلاد
 لماع |صنشوارم ام اعب ا ]سس !نارفو ملوق برجر وا جار ارأتتسأ
 يكد ةيطربا كافل لت اهلك ماهل يفد ؤكيللاتلا خب تقام

 رهلا اعل سو زوج در دعاك أر يمس كحو تحسسرل ا هل امم كرم ا امايلا
 5 ٠  مءولوقاحيجا دراسه سل صور اكيارو سفرك كابزداكر
 هلوكوثهةسبلغملا اموكتراعا نيصبلم نمرس هوصدرلا تاطخا اف تدصت افوتتسر ٠
 نان يرمحبلا بف فمان توي هلا اهرسكو بطاخملا ناكل اين لمركا تاكو

 فنودم سرصرلا لوو ىضرل ا لاق ثونلاو رح ا وفرسإا و
 | ل انامل لا قا حارب فر ل [اق جوس
 ضايعلا ناكل |/اي أ بكت اريلخاكؤ تركس َجضرح ا ن إي مّبشل تاكذ تقرملا معلا
 "وكسر كولا ترم علا فاصرلا ف كا يارطرتسو تقاعد تقرا

 تل: تاحلسمرهو يالثلا قحإلا 2 سلا نا كلان بار اتخار سؤككا | ن ايل نوكو هس دايز طع تالي داضقودل كسلا | ماحتم | تاني ااضو#
 لا لامن م ل اننا كل اك ا رم ني ناو امي ريزيف لا ديب ان اتق ةنار اقووالصو اناس نه [هصئيفر اص راهن رزير انقومتلا تايئازروستلا
 نإ نلقاك
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 و 8
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 كس
| 
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 ' ”ةيداربلوك برطقاماح سكك ارامي اك برع نسحب تلاتاناشن اب

 ءلوقائر ةرواطتل س إب اطخ تحاتلار طي أرسبخلا نار جلارهو يرسببلا
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 00 زورا امامي ل ذك كر ض اجي ترسبلا بهالؤت ظ
 علا / ى اياوعلت غل دعم دلهستلا ف كلام نب مالكم ارم راعى

 سشسضخألا || يرعر ىسر /اتلا هيوم بم ددومر دإرل [ حلا نتن فررحىحاوالا د 2
 هراخخأو ئرالار لذا بي دو اهو شد (نيابصار ص يول ارو. ل ارحوبا كاك

 مف اضإلاروهلعل اياوه يل اريحلا انيل | تِيصا يضفايسا يح اوللا ناإإ / كلام نبأ

 *ةدشادودسوفررحاإل | اهخرحانِيَصا تار يّض يايا ب اوشا اياد هاياندلرق ف

 قحارللاو اياطعئلوهريتلا نكست تاع علل يع[ سور اضل ءاضا دهدبعأو
 0 اهريلع يرحل | يحص مدع بجي ل احلا نمت ف ورح

 ان بيا بطاخغو ا سلع تلدام يلع دصيالغ بي اغوا طار الكسيإع
 تان فو اسل او لاح اء اهتم ا نسب لرشءازف ععابانا
 هامه هيرعل افق حاولا ا لات يسرعل !نكت «كومتنح نيرو جايك رنارعإلا باغ انس لع
 1 كانا مالك هيهع دك لقا ءارلا نيتي ل دلل سا هيلع ضتأ

 انو اكإعإ ا درضصلا بوك الك حاولل اعلان لولدم عسخلاو تاطخماو
 لراس عل روبل و دسرالف تازبا رمل
 مارما طن بطاح الع كاد 2 اا رجرلا

 لد (ىلع طي[ ضيح تيكا ترصنلااب ىحاوللال ول دعب الجم | ف[ ق حاولا اي
 ايلا ناك ايا نحتنل ا ءاطستلا ناعيلصت ودل

 0 للاو كسلا بسك سا كف مت د, ستيلا يحل اىدخللا بسك ص تلا ريصلاب 1
 ا ْ ئ ا 00 2 ديزل نيمار :

 / نال كرا ا ا 2 : تادضالعباوسباشلا / 9

 / نإينارل يلاسلا ام اق اور اور الحمم يدر لل | لعرم | عل و لوقف لاك
 لابؤملا نايك خص امنا قي يا ذايوات اح نكت وات

 0 ارا حتر يعاب محمل عيوضوم يسجل 0

 ظ 00 اشاد قوسلا ]هد فقل مصل اوما نباتي ي 0
 . لسحئرت ان ترحل <ج ار دئاالصا سن ء اكاعاو ا يذلا هام



 ل د كو ع ارا]ءاكسريمارملا نال

 امااإا ملا ار اا كاب هاون فم 1
 اهتم نارع ا تمرس ايا ف دءاؤلدلا حان ]او ارلسنل لع
 ابار ملوخل ركل ةطمل اس اهئ ةرايعوف هكيلا ان افرلوثءرفلاو ايمإلاب يلحس
 ,تافرلومل ]حرام لكى ال حركملو 0 داع ميربحم او اعلزبحم
 :ل الاي هرعت [ركة هلاك دم وا سطات لول مىداص || / د هقءلوملو عيضوم

 57 دوت خلايلا صخر سسحلا هلا يف يلط 0

 دانيل او كاق اصاخ نول ن | ع حض هورول ناك إيل ادوج هروهل | زيع زيا
 1 اتا داصترو برا وُص ضروس وفلا بازل اذهب رضاتنا ا

 ف تاكا :نل م احم موع 0
 تيما نحاداحتس م تاكا اسلاك حمل بلع ماللاو كلا ل اغدا
 انام انيؤ طلاب اهؤكتر انام رن رق اسافر نام اسس ايت
 ظ قل دارو ا رنا انه ورحملا اما ةوحاررتلاو دحر كمل اق

 ناك أكر تل اي كرشو اكئابررصتلا كلو دانلا باتكا/ دهر

 : َكاناياْسإَمُلا فرح نانو مودك لايرسرع تالا هوك نها در كلار

 / ان ا كلا يف الخام انيس سمي 1

 1 هيلا كاوز دج لا فرك نال م بهذد رز ابوعإعلةامأو نيك
 . ىحلؤس ده دناوا حساس ادا زاماو لعل ابيزا 1 ع تارئاو ماو
 ْش وكل ويبيس أكو ءرسمتربل هد فراحلا قرعا (جددنإ "[ا اساس

 ا اكحو ثزاحلا فرعأ مسا حج اركارخ ل انف كيإ ااه املك م تا
 ٠ تالا حاب هريزملا ولا نايعرهر هات درملاو ياحزلا يطا دحا يان اعتلا 1

 لل جر ثجو الكس إع د تار اعاعلربجت ىا ءر ايعملونل اه اعمر اينعاب|ماهلئلر (ينعاب
 ١ ملنوكب نانا ئ اال وئرفاطيازر ايوهلوف دل ئحوأ بيغو / تا

 0 طللاب آرب نانو جدر تنل ( يف هررمح رلاعاو طململا ىا اجرلل اسيل ىا اهلل اي هررص

 ظ امال ب ءاريناينمدلتحلا يف ميه هل تافرتسسم ا طشلا قرارت خو ديالا ١

 2565 فوراس يلد فرك 4 اةيكيلب داع 3 لاك برفح ا رايلا دلو نير هلا رول لوبا

 رييسملاو 0
١ : - 1 9 ١ 



 وتم ةاينل ب هئال كأ فوزي اتا ترون 3

 وصى طل فرزملا نا برتلا يىل ءايئالعر نيرو لاو

 .سألا يحاور يرّدعل هدررو

 زل اخ دا دل املا ظنللازنخسلا إم تلقرتت ف :ةسأاو

 اا و 000 را

 دليم افتر ابدح السار ]ع م
 « ااعائ[ عج كيح كيرلا, ا الما يدلي ردصس نارغ نهدارل احم ا

 ص لامع | ندالاحّنسح | فو هر لان تلد لان جسما |[ رب ىلجتل | كك
 ٠ ف دل او[ تاكل[ مدي يضستسمملا ناباستا قب نايا ل

 يهل 2 تع اهياكو سيلا حاحا ل او طئللاو احلا للقرن تاز
 ا دم بدم ام ليام لوو

 ما امبالا فرعي تايم

 اينمعت_ "لد ناو كلام أ منا لف ىح دوا لان 9 /

 1 طاري م اقل اهات انك بجو راقي كفروع قراشسإلا ءارظر د ضن
  |تاعل اسك تان 1 باتوفاا قاموا هوباماكل راخأو

 ١ مدع تعد ايملا 00 رم اكسااريضلا]/حئريا اعلا
 0 هوس كل نمل( 0

 ا هر.ىحلل ارو بيلا رحلاك اراء اوف كوك ]حري ترم ٍتزاجا دنا
 اج جدا هر يذلا كاتاطان نت ناو تولوا

 ا 0 507 ١

 سلا

 أم الو قيتعل ا لولو ضد ا ليموكلار سيرسبلا تاب رطروتصلا 1

 7 ظ 0 امايتوسلا دهر يكس | ايكألا | كاضعإال ا لدجأب ظ

 | > لوا »8 ندريكطع فصول ا عوج ككلذكوب دس( هركو د عل دلاخ

 ف هح__ .هيهسيس ومب ,هيبنوس ديس 4> يورو ةقييتتش



 0 ولا لهنا ارك 0 ا
 ' ارا جي صلاف فلمتتلابركأتلا كر اوزاجاك ترسو ااماو تلاقرلا لسا
 0 أو رلاعيشلا كافمس يعانى سلا |
 0 [,انوجتالاتس| از اوكام يس ناامالخ 1/6 تم اقف دعو نشدحن تاو

 ] ” سارعو رمل |سولس الت اجار كس لااله تسر الس

 هوما ندا دجرلو ىفتس |(يفاا لاصتت ام( اعل دس اءل اشرإلن كما اذا
 75 ١ يرحل بمر دا اش لا اعدل ل ترابا ب ارجو
 يرئاوهو د انالكي دارة ءاحا بكرم كوة و رامات وسم ع زارا

 ليد زو ناي نول اقاربي ى دح باو كلامئب ا نأ ا ١(نركب

 ا .نياو لاس نالتخا حددح اد اسلم !ءاك ين دوهراك

 ) ابا 0 0 وجا وول

 0 0 " اهسَفوَم د عوج اا 9
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 اَركو لّيطعاو هاياكاطعاو ريبز ءلاطعاوع_لاضسإلاو 2( شرا وع
 واو نوك بم سي هس ف شا كولا الن ارلاصن أرجو م ايا كلر لك ظ
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 رّهعلا بوك ن اموت رزعمس | ق حك]/ ل م حسإ وح لاس وهف هيسطخسإوإ
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 لماما عرأ داثزصولا ناكامآداسا بركان اي اضطر ر شن مينطعاو
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 تطعايذلا الرسم ل ار دنتإلا مور اخادرفر د( ديز ريبطعا يذلا
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 ىحملا يه ام الع ك ديس ج ا عَن انهن تا كة جرس سا 1
 اعخم يرانا دوو كالا ارهوح سوح ربحي ف تحض 1
 يحاصمرن | |/ا هن الشلا ماع |( قلص احلا ناد[ ضاكأت ءادإلا نم ظ

 سي اسالك ةيرس سلا ىف اححالم لا (ردج | سأيف
 ريشا ادا يمحو رشاد ةرفوجيد ارم از طنلل ار هرج ]عيت د 1 هان ع
 033200 و ركاي طلاع نوصل لباس اعطانا ا
 ا نحل حضول اب داره اد ىرحل حض 5و هنوأر تاسان اس دانو هرفوكأ

 ْ 000 الستانلا نلمس لعو د ليعتر اينعابوشلو صو دنا
 ظ هلا نازنان ماجيت ماسلا راد لا ىلا

 ٍْ . 2 محعرسار كرلدم ان عراَحهناديتاامنا اكد د تبدد[ رنعمإا دوبم ءزح

 ف اسال جيرو لع بلا جان ىلدلاقربئارارلاك] ل تدر
 اعرصوم

 ظ قولا ديت حميه الل اهر شرم ل حم كوت ءاماق ديسسلا هر احا اكديم

 . ميل حامعاذع لاح هلل اعين يازانقلل ا هراتخإ اكرشعتم ا د درتل ايدارل اوفر

 فرت عرج لاو ل ا

 ْ حو * اطل فرس سد ل تاروي سنجل ارم سل( | ايلا

 كلاب يرعتوا ل كونو 1
 0 ءااد عا اهلا تم الخ
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 ظ ميشا ام لوانتر عويس نع ءاءاموهو هّلقمهمشسا امو دم اسإو رز نعي
 1 تاهو تالطا دنع نوني ت تركت همس شل لطتيلطللا
 او سرد ايم ا كاسكو (ع ل انين أى هى او | .كءاعرلت تكابر
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 ٠ تراشأ نانا نهالعو 8-1 21 0 عضو

 ظ دأإ ادبواعم ا نحمل ار مشل 50 ف :دؤحام ثرررلاو نييعلالا

 نعل اد ملا وا دز ناف د حو حضوبملو 4 قعرديشا| اع هلواسر دحب

 ظ ظ 0 ل نس رو مولا/ نسف يسحر الط! ذ 4 و

 'ار عابر بحل ( كلاب هكالطاوج عش
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 0 ممدطيلا يب مالياشاك امون طخ حصا الباي ١ عضيورفلو انتا أم سجل ل تصو ناواقل اقف راحم ا يبلع هليدايو هسحنلا
 ظ 0 مضر فال ايلكاحصم عرساو نخاع عضو ل وبرم ا هل دميل<ىريضم
 1 دينك ل صربوأ هنأ لد تلو رضوم | طح حصار /
 ا مابين طنوس تاء ١ 532 د ايزش ص اها سحب ملوقو ايزج (احصورس ممل
 ١ نوؤجوملاو نيحلا شيال دبا ,بر زن إير اعام دييجو حلل
 ردو ىَحَرلا ثح ند نول دكيحلا 200 م اا ندرس[ رلعام
 "عل ني درجا زكا ةزملأ ندر انارهد حلا ثمن رك

 رايح ام عضو و ,دابرريلعن اك]ت تانيا غ ءوّصوم ظالزكذامل
 عاشو البحار لي مرسل استند اهانةرتشلا العا
 2 ل عصور ل | رو ال( ف بجاولا لبا فرع كت تاك مد لحس
 أو حرص بكوب ملوك أع لد دير ؤرهتاد حاد حيضوَت هيجل ع, ورحل
 . ملك ويعلو فكل امل رايد ن1 | تالتلل دو نشرت( ساكربلحايرغ
 ا اما كحاهسر اا ا ص 8

 00 الث جيخ ادار وهلا من اسان دابدح كل يرض ىلا |ىلا ند ل ةيلارخنا
 ع ]اب كلت لار مالا تير ف ارم يفي از ايئيراو نالطيلا
 ل وامان يساوي او
 ىحاج ا لبا 00 وللا هل
 3 سراج دلتا ا: سا 0 سوك لرطقلا شل ايشأو حي تراي الت دكر د رولا نهر كييك 0 ا
 .متلا لو ؟قانت ال سؤ مياشت 1
 ظ كل رورو اكحوأ رمح لطي ناإلا ين ويلخت مذا محلل اكد ١
 ا مالا اللار نيعلا جفا علا نا لع ]عاد رونصعنريلا به ذا هإ ءىرجاناناج

 ,ذللا
 ”تسيشلا ينبح...
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 تلاشت ع تفواام كعاشلا كاك نملاو بول و ةمالحلاا فلا (ي ظ ظ

 احمر د رخاسدنايرثكا ده رعاة شلاالم (دنوهر دعتلا 1/1 (لاؤَسو ١

 ميد ل ناو نروح ع جتوما كتعساط لن

 ىف!ام نس م تل ناهنلايو يولعم يحس اهوار ابنعاب لسه دلي ركل

 لحل اند ورق الرز اعلاه ول اواو نعمان عر نركروكر ماس ا
 بذلا َءلاو دو هلوثدسر 0 ور ابسع(ب نهدتأ | رم امسي ال عضوي ,ىأ

 .ملارييجم اب ةلاودر ا ريم اديض الع ضو يا

 ' ىحاصازابدبب ري يدل هلا كيش بج ديت ست لل

 ا ةلحافلا نر ديه لإ اظن ايش مج
 بيات اهداطت نازل ود دشن يفو ءارللن نارجاو ىيلءاناكل 1

 لسوق دلاخدرخن تراس ' (مرداح "لسارف ل هعمسو كسب نل 2 ظ
 قارتبرا هس يناعارشما ]عر يحس 1 :جضيإلا دالك
 00 مم (لاطعل اًشآ تك تشييملا و[ عمادرنلا
 لرَملا ناكر 1ريينأ يصرع هارساوا ند |ناعأ تعال [تايناوادسارا

 ذي دقي ع /دوحرب وملء ويح جم الع نركب
 يحل يل( ناىلعنل 00 اانارياورلا لولا

 راك ا يلااخ سلاف مسلم الخوات او ءاسر كوز رشلا

 انه نرطيلا ىالدحا يح يحالطصالا نلاغع ب اينم اهو عاجلا(
 هاا ادام 6 و اكوا 0 0 دعا يزوج

 1 .ابعار سيو برد دمها 0 تا
 ا انردز ايلا[ بساع 6

 لتلك سرحا ل هدرم |( ناكر كل نكم الع ايإ ثم تتابو ه اعه زج ع هورذم ل هازل
 ةام تابوا مدارم ايدو تعور اماراشاب تب ريا
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 يااخي ةييزساو قاسم فارع 0
 1 0 سلاش ىاتلاهرح ملا[ ع نمر 0

 20000 امئالعل 7 ار

 1 0 لعاب ةخالشلا يعرج اخد ههجو لسيما كير ٌترضوُكع لو حدود

 علال | و دانت ونال ارحل /ناركخو لوب ل يب صأما
 لعجراخوماو بلرلا ماسأ سرك سح انا تاوانه د اهعابتال
 ظ ” 1 نو 0 0 عا تالي تتالجا
 ظ | اراك منعا داو اتت قال اون رجا نه تاكاتيشم
 ايف رح[ رف نماعم لكك اق تب تير اجوف روت ككل |لاشوٍيومساذا
00 [ 
 د لامس 164 ا ٠ رك عثو فرح سرا كر ابوامُبج او ثحندوأ انإك رحت امام

 ] ا 207
 09 ميسا ا | نازوكز ناشم اب يا بام ةغاشأ ا .ءاَنل | ضئكر ملت
 ظ ان 4#يئانيالن نيخضخأب ق دصي نام نإ |اعزماعلا سريعا ببار
 : ايرنسلام لي ىاشلاو فاضل 0 فاضلاّن (ّْنم كدضم ا لعام
 ] فرصير فاو ار ةررهبو اعف صل لا سي يئاشنا حشمت هلك قرسحلا نع:
 مراحل هجرى ذل اوهام رم نر ارنو هلوثو تك ءى اتركي اوكي
 هركدنارشلل | تعنت كار يحلب نكت ءانوه يداتسإلاو

 يمر لضم كافروسج حملا امان ناز اوايزلا بلاي
 بارعألا تار ابرجو امام "هز ئأ اما امشئاشل | اتالزساييئاشللا
 زار بكيطقافن اماكلا] تام تدو كوب جار ا هه>ح رم ايرلع
 1 ركيرويوع د ش]+ د باذح ا | ىه نادرو ئيطاشل الاقي وضرم
 برلامد دوغ دريعلا هلع بارع نابرجو كدا جارت /يزنتلا مرش نا
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 مارد الع ساعه طع سبك ديلا ع كلب يوسي سرر كونك لت ١
 وا يفض ِئيسشل اميتاب دصقي نار يغتءادذ حار اا المج جويل «نه إن ١
 رياكارجوابصر دل اداحئرة يمل ايتن نارك ولو اهربغوا ةسداتسا أ

 ٠ نابل لرلا !اذه يف د قصي امان نارعا برجن يا(قرصتت ولسا
 هرملوا/اطعئاضرو عدل (لع سرح ا ابو نيلاضم ا بارعاو ب ًارعااضنا

 ومحب هيقور زي د كو اواعو فرص هيشلاح حتت امري (ؤس اجنف هزل
 امير لعام بل يرععا فركوس كيودهنلع هنآ يكرصلانم نعل
 سار دن دو قرص حيند ٌمسرمل همنا بكر دك سيصل يحال حبش

 دحتد عب ل اهم ( كل دور الكو اكو كبلعن ىئنالقو اكرر دك مو َّورص ن 700

 ش مسن اكَن اف لوا اع اماو هْنَسِعُد اكمواأحضرم اساور دك نو ٌفرصل ا سس

 جاريد ارز رف ف يل اكف صل / حس ايسا يزحا بس يلحلا
 تيودرصح تاروت وررْض> هله كلك افورصحن اكأبإو قيما[

 بكد سكس بكي رعمتجي هاو تمر م لودرتصح سرر . ا

 يصنااةل اح يملا ياء كفؤ ءلاح وسب ايار دصل كئاعيدكتو
 نايا نركس جف و ومئلا:ةللاره بسم اء ايو بري دعس تى كرهت
 يف ملكك لاب اير شل ارهاسيمل اى دئا كلان ادلاكي ذل ((هلكك اوحآا

 ترايدعن اين رس يهمس دار /(يف اء اج ناكامإت ثا (ءدانزل تلرلا ض

 نم ب رعلا تاتالو تراي د حد تار كايف سي در داسأ بشك كو
 دابر لكردل ايف رتلاك لالي (يبشكد [رثإاحم بنل اينايلاءد شل كيل
 ياو ل ير سوكيابلا ع فورخجن نع يداللآ اخو د[ ئ1( اع ناكام
 مسوبمسك دلل باهل خا لوقو شالشلا ل ارحإ/( نامي اسر دص ناب
 ه تسسئاكت (ى رجلا ضب حرص يلا عيوبيسوكف قصْيسإلم بارعأ [ ككاو
  لتنافادحإو اسا مكر ءوريصو ٌثرصلا سا ا طالتخايابلاس اسلاق|اواءامسريك

 تملا ايإاحجاررنا تاركلف ترصرلا خا اهاياحو كرما ميخل عيت ياتك |
 نجما ناك اتى كلا 2كاق تارصالاو_لاع إلا( سآب ابيب اسجحو ياينيو 1

 أوإ .
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 ([ياريتاماو ىو افاشلا نس حاملا احلل بلع امو ارخال

 0 ءاعارم اس ١

 | " اهبكترلا ف امدالو فاضإ اباهل اييجسر خا/ا ا كرلار دع ماخا ةلدإع 0
 َ قاض 1س اونلاو فرسا ١( يلأق ارّصم بت رين برل يدحتي تاحاك الكتل ظ

 ظ وش املا ف حم نعورستل اب اجيخامملاىبلاةفاضإلا اد فخ اماعنلا
 ا نلوم ملأ يل 00

 ف | ا ل ملول ىل اثلل ضر نأ الا يجاوتلوالاو
 ب محب اكحز ويح و | ريغ يلع يلب اصول اب عمن اك اف يلع يب

 ىو انوالآو مسا :اثلآن" أقاةكستعولا ! ندد وام علا

 ديضلا نعل اخ اعف امأو و ىطف رو  ثَواجوخ إف و أ هبوسس
 - ةيضعلو بيض ورك ف حوأب بر حجري [ىفو !ب ريح 0 | لوألاو

 ا 00 تا ت2 اعرعن ا للاب دلع ةقاضادلَ 0
 ١ ليالان ادام اناب 17 0 ءو هلو قون اج تررمو 1

 ع واوا ريسكلا نإ انا ناكل كلب ايخ زرنا ظ 3
 ا اناس كار 0 اما اول 7 0

 رّينوأ ليخدم اب [ص الئ هس حلا ةديياشت ارا ناكني حلا بت
 : ”ل الإ نمد اع كرر يأ داي نوحل ابا / برعإا كلرت لع هو اهي بر

 فسر فال دسوردرلا ا ضوصخ اوفر ىأك لد 17 ا ظ
 رك واركيا هربا دلو ابرجيإىئل 'ناكاذ ار يلحتل ًاورهس او راكد 1
 0 اوس تضمسسب ساكو اين ناك اريلحنل يف اكاين.لمل اناا ابنا 0
 ١ لعباسإلا اى زو كين مو لن اوك 21 او برسحل اذ بصي لاو رض 0
 0” اطال كر ط حم ابر يسم اة سورم ,كلاكف اطل ةارئدوده ظ 1

 دو ديزاسايز تاريول_لوح 1 ا اههلابجار ]
 رلب راش اولا نكرعأ تاروت ترظن ازيصشا فر | فرحن |إ// بز ١
 ظ : قول كني بس ال ظ ا

 رت ا

 د 0 2.
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 . فياسذ مامون يكنس 0 اذه ىني ذكرت اهوكوواحام
 تلقي وأ رحمك مك قن اف إجس :لتملا (تيدلا
 ظ . ضاوع ساهل 10 [-لاربك ل صوإلك اجا اما ضرلا ك7
 ما : ىلا لع اطيل جبامؤعطلا هيك وف احلا دعب ماو ورك
 نمل ارو اراد عسل ساو ا ام هزم لانس اوبل
 :(اه :علااناضءاميرسك (,لجلر رص احرمو اى اه كان كل نكن كيذلاب

 200000 فامحملاو اضم اب يرجي 2١ ل
 50 ارب فرح او احل اف اضأ تن ا لن نع جوزاسيعلا ىاضا اضن| ظ
 ريحا اتاكنا اقزبإلدانسا ادد دم تح ياهلا ؤصأو 3

 كال ى نس ل اخأ ترديد لوت يف هيزوعن كارم ارت تسور فكم اح رت اره لك
 رار ورا 00 لرب ةفاضا
 هر رض ت ئضا وذل 2ك كثسسولا زر انوااكل طلح :داه ديزي تاوَعَص
 ظ اب ارعاؤف هيرو اشار ضي الع دانا اصل يخيل

 00 تع 774 00
 اج دوو ([عامو | وص ايف كرح نم ةوحاولا لكل اك

 ١ ا تور ئنك لاكمي كلو يح 000

  3ىيلاراي ابعت ات يِي الص سا لعارش هسا اع ناش
 ناوإ ماكي ناحي| امس وعر نسال واس و ىف كحد لجل ا

 جيسما نيحاوئسأ اراض رق لعل ذأ اوس رعم او[ حلم (
 .ناوتسا فعلا بلازا نال نك ك اي الم باسل ركنا

 ممل ردا لسنا دلما بزعا 8

  1ةرابيعاو حس ع اكد( 0 احلا سوك

 ا طحال لهن راجناارجا يار ماسمو تلا ل 8
 . :  536كليو تزاوج لاوس ايان ا تل اكدوععا ف 7

 - خلا



 ١ اهتز 0 ا ااا يبيع ع يدرتاعتا يق هير رع ي
 0 ا اواريدجاسو التل تارك دزيسالع ل احلا بر سره ات اكسل ليك |

 ع سلا كلا يداسإا بن لك ماعلا نر مدلاةزس 2
 210001101101000 تضرر
 تكلاكت لكت ايلا نس اصر ءوحاق لرلان م ةئالثأ 7 0
 اظفارريىح بارعا/( يس (مرسس يش حلا[دكى اثلا يلا ناك ار ىَصل ا
 للراس ياذاو نسل بعا اطل ةةسمداشا بجدار ريترو
 للا قاَضا ار فات اف كحال لبق ك كل دك أكن ام احل( نارعإلات ديل اح
 روحو رح 17 ك0 1 زيتا عا اعلن هاماو ساد يعو

 اف( يفكأ ٠ بأ د / صوص اماْنَح اكن د ذاك الذ تدرضمو

 توااولا,اراع باعالا ثادو دن لاو هسلو نإ يش يادورخما

 ىصرلا كاكا د اعوبس عددا داومل ا كل فار مدلك و اضصعاوف عدلا
 "1! تان سم هلا[ زهر رلع اناكانإاع عوج املي

 0 انزم هزطئافام اح از دو مرتو ف مرسصإ ١ ق ا

 ظ لوس وامر قاس امل اير
 اينب امن طحل (ٌىرح تافوسنل ع 0 0 3

 ١ لوو[داملا بح عاونا دراوت ب انشا بتاعبداملا تيما 0 1

 0 0 0 1 ا 7

 ئوطحلل وأ مب ل! ىحوطتتف اعل ابر مدس( و

 22 رانج اا 11 ناك طيب اا لع 1
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 نك زنك هريحّرتتر رووا ده ونجارلاكانّرهلا : مادة ور ويصف
 2001 هةبدازر ياابو كر يبن ا ىف
 نسا باك راهمسر اعلا رم قىورتت در سرع اوإن

 00 يا
00 

 | ١ لاك دنطملا د ارك ةسم لوك ادب احا ايفر هلرئع | ارم يل جارح بلع
 000 ْ 00 كلت ايزل
 3 يلم تساو لربط 517 501 3

 0 [ىا املزع 0 لاس كيلا ملح كركم 0 5
 حمد لاي تاذ هديس 1 كتيب 0

| 

 ا 3 ص 0 ل اب ةماركل

 ا 7 و 0

 ا

 ١

1 

1 

2# 3 

, 



4.6 . 

 وج 3
 ةئإ

 ومما هلاك فق زرلا فض جا طعم داصك شاول دق (اريشب داع (اهةيركسلا ا 1

 0 ل / ذل ميشا كن( يحل (عإ ندور س يس |

 يلا يرحلا نت ةدكاساتيد لا نما يكعاس تمل ل( ١
عكو اس تئللر ىكرلا كاكاو تاكسألاب هور سلا ايهتيو علو هك تايل اوان 8

 لل

 كنك انوكد ماو ايلا دالي راس حايرنلا ليوا ايراصحات اد لاذ

م .ابَوووه بوكا ميدو يذلا سئلاكا*ن ناسف ررصيو يراضك |
 ات ار

 -فكااباهلاد باص سخ كك وتيلب تنال ام [(ءآنوه ناواتنابا كات ناد
 نإفاككو سو حاف اعكن ال اي دالعمضاولارشعب ف تانركياعل ردم ا ود

 تك | ىنانف لعن تلداجم هينا لس هيتس

ترابا صرلا فم ذ كاتيث تول كر علموا ا
 دو مات لال بلي 

 دال ئوهو َءصاخ[صوا | دكر هوة كسر طعس ياس اتح ب ظ

يل (ى زحل نكس نقول ايد ةنكاس اسي قنو يف د 1
 كانانورتو ساب فوك اكا

111111 يو انطفنل اود / ا اراشم ا ناعم ب ار كدت تاناهرس
1 

 بصل مارلاهن |لاِري ياعالم وراكم تاهربل او يحمل( يقرا سمع

 تاوصولا اوم نايت مضوتعا تَيللا ير |(عب رهلوفلعنلا تاوددرْلا

 ىهنا نارحاسل ٌىَيه نالاع اثات ف بوس ارمسيؤ تملا ١

 10 ريع سو هلوبأف ناار يتنا/اوركدلاةعيد يارا 2-2 اوركذل محمل

 0 د ررمجمملا حا يلا هبشل بم اسيرصقل الر فرتلاب ْ

 تاك قرح حسن ه 007 ( كارو ىسيو او َنالاقل امسارعإ ٌىح
 ميامأك اعد تراهرسابّيك( ب ارعإر وكي يذلا انآد بارع[ هاهنا رسب 1

 يفلادع يار لكل ارمجتت كلوا او لطي وقمر وسعت اطل واطاوا 2

 اسك يكين اامأ ار (شلإ هلو ياش ديعرلاكسالءاحات  يث تآلسالف
 2 مقص بلكات نارتو كلانا اك لدحلوأ

 "نورت اديسبلاو ول او فاعلا ثمورملا بيشو لسع اوهو يد( م اك

 ل

اهيمايش ايكلل اعياد درو اسكر تم
 ظ إيآ كوم اياز( ان ا



 كارلا اًورّين/وطسوت يدل اح عباس اوك ةريغامأو ثدذ سرع 77 ه1 اكان ارلفاحم اب نوئاي [ميوسو اي يجو ا اطسوتمن ًاكاوس اسم ناكل اوماللا
 ا اكل ايدررتملا رخال ىوسنل ا حرشي كلل اكل اكل تال (شالاعح يمت ١ || ىزخسافاوردت اهب وروح ا دريك اهلا نددريما اهلوحد ناالاكلا د 5 000 اروح ارسل ندا | سةينتلا هه ناضل قالطا ا ردح ون أ مالل رسم أدل نم اول اى عدل زف ىأرم فس ديل ام كربلا ٌدحازفاحلا 0 لايام ناصبا نكما/و ذل نرحب بلخير لب احدتيبو عب توك اهو يذلا ُ رد وما |راصن الوم يدت تلو أ راسا ل هسا يؤلارض ار اضن الب تطاخلا + يي نالالا ذه نإ اسس ارثكا اذه اسوم ا رويكار ص (ى أف اوبك ٍ 7 اح او بث اق اياوسو مم ارد اح ا سهر (صراو هلم اسم لي (يؤإلا امل: ١ , تود مرج ةرنصاح ا اينما ريشي يت ياي رظتيد تل فتان يح بطاح ا ش كمل اهب شيف مرح اهلد إي ييسحلا أ راسا ماوي ٌتَريَد اب ضرل الحأ ف ْ "كوكل الور ثك هر اش الا سات د _م أرلج بوح اه( انى حرر يشل ا كح يشر :  ضلاكاناتيزم اهب انمرتم .دءيعرمريغلج ! تايون اد زينا ْ 20 1 200 تاافاس او تارجولا (ذيشر 1

 ص

1 
 م , و م

 1 ظ 41 :

 وا( اع سري دور و هدرعارا لف درط د نوم اىذرش اسيعم مج تا ا

 ن اطيل ايلد (.تل حجو كا ذ يح(, ىلع )حر داعرش اهل المجمد د م علل داع / وذل و لا اهدحأو نالكناروهآر كناذدام كابالا هلاو رتل : :
 ١ الو دلال / ايل“ نم هكوو يف ك اقام فال عامدلا هند 2ث ' | ابترإإ ريلاراشلب سل مور اخ اماني زهد داجرإ كلوا يحي 0
 ظ مَلَو | مولع درر كلل (َىَث ئياح لل ا كل د[ ع رجس [عودلريخصل 1

 1 ١ | ل الر بنار ب كيامداه ذيب ل لكتألا 000 قرن ا اك سيرسل ف ني زهؤس انيراد كنتاهف يلمح دلت ١2 غلا ١ 1 م ام دعب فاكل ابر اهلي ال عسسل نأ وحس تب 1 ٠ عزروج اما فالحب رج مالا لهو , ظ
 ] 1 ةال 0
0 

: 
 و

 و

#0 



0 4 

 5-5 ينسبهبل رحت

20 

 22-5 ا حا

 ارشاد هلق 1

 كي اهجر شراع ثدحُي نك كناشا/ يفسح نب نعومي[ فلبين .
 ابنت اهتز او نآلا ىعلشلاة لس سلو اشر كلاب

 7 [اعالب 8 10 ر هششإلا

 اهدا أن عاهو يزانااهن اذان نهر تبخل احسان تاهل اه

 مسا كوسر اياذ انا اهب تاواصيلا جتاو (نعلئاسلا تي دحيم ء/ أدل

 يبتسو مالل | حراس ا نس كل :اناام ار درع غهنألالا : نابل اهناض
ناو هزيعيناررتلال لكم مانت نارعتتل ٠

 ”داامارؤلا دانااهزبج 

 0 اه ىاح نامل ذ :!ىرخد مرسلا (حب لاو آل/ ردع

 - هر اش ]لاما هدرا علمنا قواد ملال ما ا
 انا ارك اكلا اه ادحأ اواو ادن ضاق عاف ماتا 4

 رل ويك دحإما [ع هلل د سلول ملا دروب ىحساي| كهف ام دلو وكيو ؛

 نى اهنررد رسأ مس [ «برطسم ىذلا اذه ءلاطرإاارهز اهل

 اهلصور هب عْطْس كاياذسا ام ارك را حى دحر تعرشت هلا
 ارإل مث كل ةريخي | حفلا اعآز اهيف كحو انه نع قلإما تاثإ هن ااكر

 ءاملاذدام امأ ( لش (ىل تلوق ( كيس عشب ام | سذقأن يو دلوع 2

 0 ل كا ذكايل اكو د اصاراف ناحل !امتيلصغت
ري اه نال رهطيو ملم طاعلاريحُو ابرك لوس ىريتحل

 كليا ول نع هلم | هز

 ؟ر دع انس ولاه درا راي هرب اورجل اهي ات هيلو بعام

 هيئتلا اهي] تن ًاليهستل ياللا ناو هشلاملاتىذلاد ء ىقانكي نأ

 مث اند قيل دهستل اع يطغالا ءرعبورغكت اوخاواناب نشارك | نع
 سلا 2 هاكر عار رهو ستلادس هك اهي

2 

 0 ىاد تنام قاه تركيىكو اكدت اهرنوسس الكل تلاع و
 تناك امان دوثد ذم ادا نام نانا ش

 ز' ري ملا

 0 ا/ تدق اي الع تلد هلل امير الكورال حمد عت ل إيد يح ايحم

 ح اهأر َى [تإبي فرح اكل اهكهلّن 0



 كلو ين انايالا نك اكل | هيل تاكا لف ماههمَمس | يسار طرشلا اهم اكرر 00 . قمنا ل رام ساما تما انآ تو | لسق نوار ف م ا ب ماما عام ا ' وان انئاو ادحاوبب ايطاخونوك ءاشالا مسا يف ءدبانلا لدي هوك يئتد افا ناس
 7 يزل اوصوم ناكال ةيابااا عسا وكم - اكد هم اعلا ءل هر أ ركروضحوملو م4 ايت بيش الب ديحبلارا وجو كاف بكل | يلا ايل خاربر سن يحم اد جرلا كل ذل تامل حر ىف اجمل يكرس . للا مايشرئاوا دير سوا نايم باي ابدا كسي كلدلطتنب 207 "ضر اكد ةدل ف كل ذو (دل ايام اكل عوني شل يانا كت ل ايو ليتر كيتو اف ي ذو ابر ٍنللا اهو ح/ اهلا ريع دنا ْ ٠ كتر | تاراشا يصح فاعلا تان يصم ا َن الطا يسفر ناتل اح مخلل[ ا زهاء تئاشل اف ةروسكيمردكد خا ف ةحوع د تكن | شل اَشلاو طحت 1 ال ايل مرتلا إما محللا هناهعاجي درس إف( ولكل اوحألا وحوش 07 رتت ناهس الار وص اولا هس طا ا ريفي يلا ناكل اكماك ١ مرا ارداف ]لاو تعي ام اريك للا ف بطاح ا لاوحا الخ 00 ١ . ناولوإرات اعل تالئاني فاكلا ءىشمت فاضرارفو راش[ ا سا ايل ١ اناضب نويت أ عزل اهسأ روك دم اتاكلا تنكر لف الاد طنش هت حاإع "كييك زل اوم قرح اذا اهييفرحلحالل ئلد اهررغ ييحوعإلا كدن] سما ١ ار باطخملا فاكو اهي عت يحبو امري حنعةل (ماهنسس طارت 8 ا

 لايحب اهل ارتحل ذا وير كلر خىنعار حيلل ع وصوم ار اشإ نذل ا ا | ناد الز غو يحبل ار يش تالا وي | ايكرل سس اق يسحر اشادلا
 نصرا ل(سو مناخ وضل ا اهف ترش (يجرهطت اها (ل علا فق ناوي امو هركمار ديامزل اهلا ةروكدل الي اسم اي رالل اى سا ماب اسم تالت قرالل حبوب و لبقامإ ع جاير يصل لآراي يحد قو سكبو | ككروكذم
 تارا حبو بوب سس لوقوهريلاوع ااه باطخ فرحا او ءاكاشل وديع تم يزلاانهكَياراوُح يس َجا ى حم بارا بالما اه (ننبو قررا فاكل اروي مهاخلا_

 لمالك

٠. 

 ب  5م

  3ا 2 ا َ همس دلال ومعمل

 ا ب ب سس سم

7 ' ) 2 



 انهزع ك تن ارك رصر كا وجن |كصداو الع سورلا عجن ا تععازصإموت 1
 الشوف اسدباوحؤ لايف لصانا دز اراد وتت كئازد ديرغا ىحمإلا ىلا
 ةينلطل كا ْم را رمال ةنلوزّسل ل صاوعم اهنكس لان ايرادرشأو [معل امد

 هلرتش وكن أ.د لار اتخ ادرس ا]|ك ريتك بز كاجا كل دز اهب اكو يدسحتلا
 يلرعتسإ اة يدعس ه دهن ايار جسم تريصر حكت لع (ئحب يار نم
 كانلوعتسوءشحانر لوا لوعتسمئصانا و بز كي اراك ِلرَم ف (ديز نائ عد

 وهاشتإل# ان اكرلكلاانع ناؤساشنإلا لولا شنان نا دهر تاك ظ
 رزاوحب تارايطرلا تاكررتا يحمون داردااومل اشتر اصعر اهئكسالا
 ءلا>تدهاشر مترصلا يذلا] يق مناك قرعو | برج وحبي بار سه كلومنم
 قرادقو يبيح مل احرعر (نعساإلا يالا [مّسس الف ادْيع رح ا (هينرعو | ةريجلا
 وكداعدقر / اماديز تاراوكسايجممُ كي دلا برسم اب هىج

 تايب ارق فدل ء/تاركتارا

 اهيعريكسلال اح ان ييرر دس سواره اطر اهذعيس | كن تا | بوصنم ا كل كب

 رئوسلللاهلان يراجوتابسساعُل ألم اهئكس الاى عم حرت اهلا عاو تاق 1

 01 يعد اكاحز تارا قام بطاخ اك اكو اي
 رنات اوحئوم هروك م ا هللا تدهاو حش (ن نع يربح ا كلو حلك خدع ام

 ا حجل 2700 / ىف مهد نسر! ظ
 يكرْخاي إسم اح ا طاعس | ءايوصنم فكن مجياةناكحنص اماديز تال
 ضئاطل طا سا يع ب عمل | نالثلا ةووجرلا يق ى اسكن تمالك تاكت اوبر

 اى صرشاد تورلا وعن ناكتياراعباهش او ادهزشو سايتيرسل -. |
 تاس اعرتا فرهظي ي للاى ساسرلا كاكراجإلا ب طا مو ليزفلا
 لم اههس اا للنل فاضل ى دن و ديزربخ قرخأ تلك كناكرل نيابي بخيا
 تميضجءنظكن الطي عال دمك دئاانيمو اذ م تحد فسم تولطلات ا
 رفاه ءارتلال رار اظربجو هلوزسم ا ياروه كايا ارريم أجلا كلمتك
 لاوس نوكلت العال ءبصتل حور هني عصام ان بر تارا كلوق ي بسصتلا

0 

 ل

| 

0 

( 
 م



 ١ تلت تاو احلال اهنالع بمس يفهجق ولا :ل ادركت كلت
 ١ 5 و اوبر هدياخاو تا رحنمو لوهران
 00 | ا اواني ادبز تبخا كوستايل اي ياغلايلا
 يفرم انه اأو لميت سيلووس لو ريس «بمإ دنانه نام 2
 0 كم زرت دوس تردح 20 كدت ااخ و (رسْمياكى سرحان( يرسم
 انلا|نمب ف ردككك اواي ومشملاوهانل اكءاه دياب ايف حتا
 "فلز ارا لئاداف كت لاشلا لحم اوق هصيرمو ناكل ا ل ءئل اوفر يطع.
 ش ْ : ١ ١ ال1 ةئلعدنتب سرسور نك ٠قو نخغ لو إ/ 2-6

 ّْ ورع لحس أو ٌيُِح ءاىار رم اوه ' لربنا لا ا
 ُ ادله ايزو ايضا يض 72001 اءر تريلر ا( ذه لاقليم
 ٠ هاريس اناكن اللا اهل اير اّيعابايئايءاوا امها يمس افاد ثلاثلاوه حساس
 ّئهركذا ا يفميلا ض لالا ذكرا لاري /لوإا ناد لول ام
 - سلو ساطمل ااه / اهلك ف اكلار باطخبفرحات الامم ارثل | متابع
 تئالاءانلاوا اييع نمسا العاق اكرلو فاكل/نعانؤمسإلا يصدر رلا

 أ لبأاو نش قركلا ندي اسك مو كح راو لوي امد ندر سم رع كل ذكرنا | اكدردع
 ” يرهل اع ئاكر |باراهك اذا ادبعي يذلا تارايإ انءاصانعتس |تعتإم
 رو ياما سنا دهر 20 010 ملايحإلا شرطي اج تهول الان اور بر ب هلو | اراه بيزتلاساوا
 ظ ىل احن دلرم ماو و هلع: ”ا/هراتن /نكلر قاتلا كرحئم ا هن حنس ار |ييراكلياما

 لوو مسح انا عبد 0 ظ
 اياد لسع ئز المج وَ ادكاقو ذيطحا اطال يضم ا باطلا ناك
 كالكو هلالي ثررح ا حجي ا ذكور اجرلا كسيبو زر ]خرلا كهنر
 1 تنحو ايل | اهي دل وس سلا اكمل بووسر نل| كل ءيع[ حو وأ دل جاف وكذ
 ١ 0 نايل دسال ع رس ار عابحالا هذ للا نك ناك بسحاس



 |ؤماعا ازنكئ يذلا سيسكو نحمس لولا سا داس تاكل /ثدابدب
 يت تسمح اهر اكد نسل اك ملكل اهني اجناسلل اء باطما ”|]|

 كاك دين توين لل (ساهيكيدتو ىرهوجلا كاكعر ذاوععإر ذكنشلا
 فد ارل امها فهو رع او از ياو لعس,اسيزس |[ اسل تن !ةءلهاب يقعا
 ىئعالا ب ىراعيو كلملجلا ناحل اع الملا الاون حلاو تانبلاتلبلا

 ماصاي مالا تا ترجوسالا ياكل سولار لي ورخللا هلا يضؤ يم
 ارجايلابواعيز كلاب ناري راناليتسو ياايصنوارجالابر ملوى راملا

 خلدا بكا ماعلا منو ايف ننزحلا كل اًثركذلل عاج ديرك ملا حيد هلو ابصسو
 اهلطعرنزكرلاحا ديل م يذلا يا(« طمايلاب سن ءلوتال لاء احلاريغل يا”

 ىلااودل وف بحل ازئئا ل يع ديانبل (هلكملاوحأى ىا تصئئ|ورخا ل (<ل ورع عأ
 زال الين اكس ل ااًشو كار اوريون بركلات زوب ررصتموا
 فرس ياك, ااشلل س | يكل ادي دعو يّسلا اريل اعيورلا وب بم ارت
 هر اقاحلا كسول اتطاج يحي تزل اهل ملوك ءا/ اعصاب هول لريَعلا د اج |

 ما رب رب ويصل مجود وسل
 0 ةوضوم ثركأ ةرركذ لا يحل ضدحأ و هيمو رت ديول ل احيا

 اذ ىضزالا بهذ روهتملا ىف يرق وصون( لاثانمسم ا كت
 برت فءاونا لين فذخإاو ىرح_لوصو وهل ارم زال انكل اهييفرحيإ ١

 مه

 ئاحئلاو فو اكمل تناكارنا اماد وعلا رلال ا نكت وأى زرذما !دفريكحرلا كان

 ٍرْسَو بيل اددسيورما كلاقو يبوح الكامب اضل (ت درك ت راض

 ها فلول كو نم احب لب يفم او ءانلا ساقوم ما تالخ ار مر وكتلا
 هرم يضيف دل اهاماو ضال وحب ن اكن او راهن داس وس
 تم اييراللاو هيل نصل اوف كناح او اصل اورق اهكلار ندوم اوك نم

 يَ : ودرب كل :صرصش حاتنماو قاتلا الكر اك اني فرخ يرح

 قبعه درورم اغسل واهلا روشلا رجس وول بع ذل كد
 روع تلا ناظم ؤوصرم لاف نك ناب دو درس كم ا ىوندرللاإ احر ُكناملا

 77 نإ



 ا ا فرصرملا نيمت يمزج ابد تلا ا تاكا ذهيريساو ردا
 ظ اهرربامعب تارالاترحاَرص تاكو كا زيا دح نإ لو الب نيكس عم ظ

 ةتاهاوسزمانلا ال عيف اه احح دعو خب أو ىضرئااوك خم دع وز ىنلا ل اهو دركزحل بير ٌفح تكاد طاب مزاللار ارمَسإ/يالعرز صم
 00 اع ]ماحل اني اينو حظ هص اع شت قام اجي ساو نش لل وزعت يؤ تنعداريلا دوجول لايتتسالا
 ش ها[ بجارباعإا 000 ب ب نح

 َىلَصإ | ببارع يف نرح ا ةروص ]عمن ا يا الا
 : للري اول ذاتتسا/ بابفرتكاي 17 ناكر ج وحمة س اكل اان لاك ساع
 كرش تميت || عل صرح( يف وص رسولا باساب تاونات كلاس
 7 در زعل ارا دار ةلسل لرش لع ا 0 انوي رم لود نامل تاملاناسياا/ لوس ايو كل ادي | ع از هناي نايرأل ير انهشكلاك ةتاَءَحِل منو ذالاو مي ارعاب 3 / 50000 درعا اير هل مسولا يأ مرا رولا يصول كلاب جانو دريل نالوا دعنا ديا باح ارظسفو 0 منام لا مدزيدل اون اوُمَس لس بارع | ايو حادرن أللاو تلال ص تاكل ف درع ةايتاتا ول اسما نأ ناتي حندت نكلي كرم ا

 (يلا ل
 7 اكان قاو ص ا
 1 ا ارعإا سنا امل ع و 2 ملجحلا صو اءارنا

 قاعات ماكل رم 2 كلاس إيكو اك هلا فرحا لا رشم طلاع تالا باح ا نبا كرت اصول رسوما ل اجامل اب رجلا رابع , يوما كله اك انهار غرور لاو ده .ةلكسراللار الوسم“ الج : تيار 1 211010101 58 ” كاف[ دينا ار يؤيو لادا وس هلل او اوسع
 ع ش

9 4 0 - 

 8 : 2 عفى



 ا
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 مرئط نيه عف بادر 46 هدعومضو هانّسو فل اذ, قلو د ىونرما

 ني كائنا ل

 دحإلاو 0 1

 2 7 تاخللا هذه
 انيلا خلا عمال .ارسو كل اد نإ , امل نكح ل عا ةلاكرسس

 ابو ةواحكر 0 ُي/َنعاولَتن
وابصن ىو ةواحترود ذ (هحح را رخز :

 اناو او ةيراطلا2 اذني فدا ح

اوذاهعج فد [رحوابصت ٌّىأو ةواعقر 000
 لم زد 0 اوما (ملطم ايلا د ت

 02 اهنانيع
 سيكو اهرانر

 اهبامدض ءرريشملاب 3
0 00 0 

ت كلامزإ كلل كك وعن اند املا
 تاق دو ةدرغملا تاذ ها

 اكل اننا ت ارح انكيوو هس هحاضوحمت او دو تادزعأع

 0-01 ارو صع نيا لطا هلام

كل ذل لع تر ضان الا يحمت ار تا دوك
 نأ رطل نكت 

 كرت فمر ماظلاو برحلا اصلا نياد تورد نرنصع يالا

اكن ار يعمر ماؤه و يسن | نع '
ئاوٌئلاو يِنلاش نىاانست /ن 

 ناك

ِوَ ع عاجلا (نهيركملا جبن آن | انساموع
 سايلاثم لم حصوع

 تاويل انتل دما خيو بدلا مك نا
 ثور ردن نينار ةقتاماو د يعدو

 ايطش] لكاس ةفاضإ اذا ءاضالل بحاصوستي لإ هطئات سكن ايد



 تاورطملا نسر ضن دان (يإص ادلب نإ سيل /الا الصك 7 ظ

 ع امم 1 ةرختوتص ىوملاو هويماقوي فلا

 ظ الشرايع ءايزب دان ةونرا كفل نزل ماش سس ار نر ا رم فاعاشل بم مور دار رطاحركم رحب ش حلك لع تلحدا حم اللا يمل ترم وره اظئالثتلابا ءازعملا ةلوصإ وحب وأطلب رحل هما سلا ملل لوخد اوهركمن ١كم يارسالا ةروص ف[حتلا ' | ره اراعج ما ”انل ردو مالا نحاول يحل وعشر اذا 1 0 ماعم يحول |/| ًءروص فرعي ان ءاروكد ملا صول | لا لص هلق ئاابصر ارجوا ابو احر سول ارحم ا 6 ناو ذاماو تماكت أ لب ا 318 كاكا د تيارو بيلا نرل اي, ساق ت تاغ اج لوقا تان ذر ناز نارعااهلارعأ 0 تلات نمل ريدا كلذ 2 كاما يوتلسات تربو توما بكل |. نتا زوزلا تاتا دنع تاذو كاتس تكلم كلف فو ا جالا لل رمان هرمي يرن صعبا نعم ةيإسلا املي

 | اا نا ارهرتلاصااوجر ليال سس ادم است الصلا

 نوال 0 مالح يمان يحب امل
 تو طربا كوسزلا مول يالويآ ا امطضا ( قرير يس هاف نص جحا انوي نحل اه[ سؤ |// إد ض وكاله يضامم ا تاير 1 0 7 'غاشلل ياس ملك 00 ا! بصألاإ طب ل 18 :| مكرمو دع ١ لعارارطصاو كلانا نصار اسخا عب سرك بما ( بحب نالجإل ةبلومرلا نكت اعنا ملط ناي يتلا فرحت( رايتس |( فرح بتع
 ىف انوش ىلارعاراس لارا سوتيد
 ا ادرك ابين 1 دربم حنت حلا تلات

 ١ ا ١ 0000 ا !لوصوم ا ار رام كر ماو عدل ام سا تلاد يي



 راهن ركل ص تق ات ا ساس كرما

 ٠ دوي دابر محلا نات ؟ديرعدل سلو اع(شلا سلما دانس يناالثك

 . هيشتاو برضا كيل تاس نكت نإ بنار جام سامع تاهنزك امل ياو الس كماشة للا
 اهررز اءلصل اترايفر رزاافاوت تاع ناو احا يدل ةرظن مايل ئ او لّواَمآَو

 امإو كل دانيفلراىا فد ذل هل دل اوا ضروس لاو لاف فخ حلو
 مشلاةاجاماوة سخر رسل بارج ل عتلصل ايليا نا ساو اسمي
 1ث (ه ىنكاسو لح م بوح باه اذل وكرم ىسلف تس ياَشنا تناكناو

 110 (ىيطربءلج ا طرأ لوصول ي اضن أد دا

 ني هايل اطدإ شام روك لاعب اطر ايداركأو تيب ايو عريكذبو هحجو
 ك

 ا كويكر هاطلانلكدتو ايهرحا نمعيوا نرمإ انوع ك يح

 كولو اهيجو |؛دازورّجسا ك مع اهي ارعاون/ د اخس بح انص ا ئلاداحس
 ريح انسانا 1( نمو باصلا كلامى لاك طار اج ىف يذلا تاك

 ا

 ءلصلاو هربجإن ا يخاف | دّلارجؤ د يورعس و كورلا هونج تلايواذه
 مصاعد لاو يلع جشم لجاتلاب هيلع لعا ذأ سا صلاولخ حاصلا اناجات
 ضنا 26 دحاو :1جامّيروريصو املا, طابير اب ونححل كنزوف بضم كاوخا
 اسعاد اعلان كي نآراح عارم ءثومصود دوا طيبا ناار

 هالك نينار طم انل لاف يذلا اناوح بيغ ايإكتاروطلا نان [ارهو
 ا ةدحواوسو د1 هد لعلام يم اا ءالج ظ

 1 ا فوم وبا برضوا كاكاذلا ذل زو وحامل

 ل اا ىءاحسو 00 حا 000
 2 0 حمل الع [همازعل باعاخ كابر تعار خر وصوم
 يق دارو ا ءوباناذاث اكس
 يندب ازا كذا هيمن 10007 دياحلا !اريضإ كلل ذي 2 ليعدمر

7 

1 
 ل (



 7 قهووكو رخام ياو هرثي عاري يطع وريغافوطحمأو ريغ ل عاقوطح اور صحي ا

 تياكرل (( للمخ حم .ةمصوناق:

 ان تلَةلوصوملاب رحل نعرخاَسةْلصلاي كل اذارو داا مول تلك نايل | مص كل نمو دياعي ارمسلا/نكل هل<يلا اها دزتسش ام | او ماو جرح ماعم . .مهتياموا در احلاريهتم ارقو عا دين اعومل وينو طق اهياهذصو لاح اهيلوتس اما (هياق لحلو را بتقوصوملا كلل حرر دام او هاك عد تسمم ا يأ دياعو هْلصيلا كرما يدر لوبد اطيمل يسوى عدو اطير لك لوصرم ا لاء كرسرلا قرصوم اا بلوصوم ارجو فرح ار ورح ناكاذا عيت ل الل صريَغ ف صو وأم اكلحت

ٍِ 

"(2 

 احمي فراكم تايوصوم اى ضرل ١ كلافرخا ظل ا حاسم لاب وارالع كل دوت كلو لوي اور.لاو ادم اوإءاملاعلضنل اوا ةدجل | نمرع |مانلا زج اب دارم ان دم نانإكيى أد اعءيحاصوو لص ىلا ريعس ام ءبحاصبإلا مالكز | نحامات انجي صار جا وياعو ءاصبإلا ازجوتيإلاكملوعب_لوصوم ا هبجاح ا نبا ِفعَو امو ءاوبإ علي حالطصإما ءلصلاب برا اذاو ف وصوم ا لج ةيوكدملا لحب - رى لصلا دا ءلص]ك دوخي ]هلا رمل او لوجنلا ع ناةناجم لا حالتنا نع جر اخ دياحل انا ع تلد ةرايحلا نارحمنوربامجف دئاَموحْللا ءل صل اب درا . اًناورمدبز حتا اما ىوحلل (ئعلا ةلصل ادام او[ طع برركلل | |اذدق تاي بيحإ
 صاح هزه و بطاخ ار لعرولحم الع حم ا اهعلطر ن العهد و نا (شكامل كلو
 وصوم انيل جاد !اماو اري صب هقرحم ولبن | ةعوصو مو تل بيورصم نول دوبجأأ ١ 2 و ع و ا اع 0 ٍ كارب 2 ةلوصرم نم تن اغا هرج نم تقل كلف حش سل نوم [او اهلا س يدون بح ا مسار اكتم ةمر سم حضوب كل وصوم اثير ناسلو تت انا ملل دو ةلوصومو | هفوصو دن منك سس قرف هسررض نكت رمل كلو ف نوكسا/ن يخبل ناكر ص احّيزتما ن يردك جر يفاجوخيف امج ةدوصوم لا ةرطتلا تيري الهرات ' ىو لص نايا ذا لوضوم ا ترن ن اب ص ريع ا نئضارتعا ب طمسلاو فراحلا
 ةنراورصا صاع (ن اس | كلما [صحت او هس اق كل ابررضد اناس | رمل تلقشلن كت
 | " - قالك رص عالن اشلا عوض .رداناّسا نا خّصواضيصل كل بطال



 ظ ةقرحلاب ابر اهم ميستورا ١

 سر رع يرحل ايدارم ا وهو سضو ٌءُفرمم | ص صْخكَت ا يحسم ا ةركلاد
 يترئامر اشراك نصوم كلا يحصختدت كاوا سوس (ولطم مارلا

 وبلا كب الحري اره لو صور ِرع هنركأة فرحم كل كب الامتاعسحا|
0 ٍ 

 لج ناامءل صل ايويستلايمحلا رد رمال اك سوار ار يكس[ ستإ/لت لك بط |
 وكت أ تيما تاوبسم يا دزس هنري سيكو

 يا رشي ارسلك وكن أ تدب سّكجلا ندةتيحم

 كلوصوما ن|ن فوريغدم 0 مب - تح تو / ظ

 نعد جنعا/ة جاستن ل د كلل دير لاي شعم اء (سَسن د تاشلا

 نيلوصالات عد ان كلر ىع 0 يكفل داى 0

 ياو صغارا عوق انا تنال داموا لاح 2

 تنده سب هصاخي أ ارتشمو هص (خرل وك هرعومو [ر امش

 ايدل ومى عل ( كحوار تم حرح ول | ياركأل يل ا
 . يذلا نكياس يعي [ه سل اف لاكن كزعف يذلا ١كلاو / ىو اماما
 ظ صرصخ اا عرساد ارث( لرسجي ادارملا ن كاتاطسأزج اداره صظوعتلا

 ميلا رياطتلا ردو دش اهو سوما, كك اولا هخسحب يذل ى اي
 كلا لاوامحلاعيا وقتل كيلوأون رضوى نصت (باجي دلو 00 7

 يورو درذلابصرئاطتللا ع رهو مملافاكردلا ب جتانوح لفى دصلاب اج
 : 2 تيملوفا كلو رع لا يمر يلع ات يعم ا
 مس لاو ةورةر وسب موك معارج ار يضر رلع داق حمل (عورو درملاي نص وياكل

 8 ماي قال 00 نا تارايرع د يدك وسفن
 علل ا درعدر نوم يصر ادرمن روكينأ | يش ىف ر [مإ كلانا لّصأ دك

 دهلارك ل راباعوريغور احلال هتيس مرسلا ناو تامواوملا تالا 5

 مياييففار ترد كيدي ذ دركي اغلاو ومرات صولا ظ

 ا و 12 7+ جتا كا - - غطا اسس

 2 5 0 و صلبا كك

. 
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 ظ
 ظ
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 _ ييشاماو نك ارنركف يخاما بلا ثوكت ت اماما | ىف فز اد تايثإاناهحر ظ
 . هاظرلا جور هو محلا ماما ارا ٍلعاما نبل برجي للام ينج بارعاسل احح ١ ”دفيئابلهرشللا باصا/جداو يول | كاف إرعألا هوجو راجو ا ةروسكم اها تلم ١
 0017 اف رم | تركيف فزح ا رعد ريح رخل [لغ بلآ ماو نئلاسل | ال اوفر ١
 زيكشل» كوم اورئملا يأ كنرلل لاو 0 1
 "قواه وز هال ذتسا سد وأ افرض دعو لاحم '

 سانا 2 [ناهنسلا دين اتلاد كاشؤوا تاسمن ذح / وا ببسلل «داهئاشرو ىرلاك ازناوام اوك عام موت تاكاعتا
 يامال اولا با والا قلو تانيعفاس إف ثوم لا جنتل 3 ظ تال اوراذل مسن ن اذلا اوهل تيدا ا ام كل اببرسخم ا تاخللا ميلا / يو كلو سرع تملا دجوتل | نع نيهسم ا فر صام دوميلا كريرس يا 7
 كرما تنير كذملا يعتاد مالك[ يناثلا ةروصإلعم ماو ٍسيشءاسلا ظ
 ا لاوس املارعا اخ وكنا .ةترابا طانلا/ هرف نا اس ادوصتتمي تيتا كلاقا اش د تارهض اميصو يشمنيلا اديننلل | ناب كرب دنع ظ

 أ نري لود يايساس يواضريإتلاريدست عن امان الع بارعالا قيس أ اكو عاطم تما فر كسلا وبس طارتش |[با سقت اياياتل ا زوما تملا رح
 : نفر يو ةؤا يعتري ا ل ل احوايراجن فاخاسفر ابصروار جاي اي راحت كلاب

 . ليلو قرالريجحو تايرجامنا مالكا اً هوضتسو ابصتدإ ارج ىف كاهراذلو
 ىنذلاو لأ يمان انرلاغ حاولا ءتسرشةلتكن عصف تارت
 م نت اوزكن ااًعدا تاني ءالو ناو - او بحنلا خص يبل ار

 "1 ناجلاون الل ااجركر يدرلا لاك كا ذ نر دفوره اطل فال نب اسس
 امكئالتج ايا لعاب جلارعاي كوم طلاب او رص[ اريعف ٌتالشلا ا
 زوي ]اول ايكون مل كوسا اضن /ير يرحل 5 لمن نتلا ضد ةقحاد حم -و نع ربع لك اع وأو (ههريربصل اوس اماو

 | مورس هليل : ايري وحلا 5

 لقاعلا 1 ٠



 ا ءا
 ١ صضترفلنعلرتملاب ابلاللعرضوالاثناد ابعسا ترد[ تعرب يذلا 202 , :

 اهترنراذلا جدو ايلاف دحراللا لاس ورح لاش هروب ىايلاو شخ ارق

 ارحم ننتاو اعكر نو قكيفا ولوُعل 3

 انللاو نا ذللا فوريظئاول ماكي نيلاسر اخم توك نس حما ةروصإع نإ |

 ظ 0 3
 ا كروستلا سلاش يحال طسإلاح اناكعوخلل و ابريلعحتيلا تالطاو هردشو تالا
 ظ كوت دو دملال انو: نق ّيءاره دلات (ة وحن تول فنك نإ يعن تيار

 ريا تو امل ان اسري تلا داجا نوي ره اونا رشا اوان
 ونص إل انو برو نازل اوانيلع كءرن ألا يري | أطيق كرات ىلا

 ٌْ تارعتسا ددو سوط درت ديو ئركيم ا نمسا تورك نيؤععتنت
غ[سخ ا هيراطخ ابرز وزدنا م سيجإ (ءناكاكتلا زا

 ١ | انهورالير

 ماصاواعتر نيلللا ويؤكل زوي [ | ركئاَرَج يس يذلا حجو ضل اكو
 ركذملا ]ل فو و مساع اكمكاساياه ل عب هرم اللا هل امص كولا ف دكر ارحز

 لرهزلا قلاع ايصتداحتر نيضاتلا نزوع مال ادي[ و ( ضي ساللاد
(شلا كايا يده صل خلاف تواللاو ارت( عن ساللاو

 ١ اللا تءاناورع 

 اهرتضااييورسل اكوا ءارصاوب يتاهادذ اجاويرتا ناو[ رع اردنا
 انامل زتكءارلا كني عدلابالكاو يعم وكت ثوان خمر حد كلاين

 هل _- لدس وارو لاس ا حرش ىف صم ا لذاتك تلا اع 00

 يايا اينما لان( بيا ريل سلال
 نا ةورلثن دءحلوم امابسبد |رجايل ايو احر واولاب اهرحن يدنا ن كين ا

 - عم سإعسيآ ئا محال ٌسذلا ىيافاريحبب لق احآدت ايو اذو
 سواد جم ا رودج ءاناعجر دلت أ وعوم ا ت ايل يتم جج م / ن لحأو نال

 ظ

 ٠ لمح نسم ا «دارا لأحوحاولايداويؤب / ىجاولا بوكر اهبعاَب دحاولاحجيروأ

 هل لاوتانودلا ىخ ههميشي) كك نع يذل اييعناو كلامك اكاكوييبتيو
 ةلرساهوارترغإسا نود نه ريعولا ماسح (ل جن يشيل ءارم ا ]تعز
 نادرا وطبع ةرتاحو تدل ادوكوتتا اهو لببع يحب نك



"5 3 
 |! "نيترو نر 1 صر احمأ نها يي زمان اا ايس زب
 فو يلصر ةفر ىذااو يلعرإك يسع ريل عر بايو طب نا لرامابز اعل
 كل ءاهخ طنحاب عسب تاكوصوم او بارعألا تامالع نم لا ن ابر اهيور ننام
 جنوح لع تو اي كاحل اس متاكلا تنكري اع رمل َ ما جبال وج هل نعل رثي نااَه آد حاز باسم تانك هر او باشا لع ا 00 ووك احلل نوكئاف اخ نئاماك كتم ا يرحل ( لاهم لوو ءانرشن شمل ' لاو ا[و نمةارقو رات ياك كت اللا هلوعل اول او تاقلا ل امتيف ركل ١ 2 اهو ابل راي ىالاو تاللاو يلا ةءلدق[ى الف مص «دياقال دوهو انهي هع قيعأم ايترهعمدعر رئءلصلا نام زلت ف او, حمم لا نعانهم 1 ياللا كر مدس الع مر لصلا :بدهع وعر دي د ايانه يكل اردت ت قا الا امون :ازعاضبا 9 يتلف اولاد نياو نذل ناوي تل ما ؤركتلا ويس طارش 9 مرّ اههلع منا | لاف ننلو :!اجرلاٍعدرداد

 0 /لون ربا دلك ياكل اي | 0000 1

 وحي دحام اونأ/ «ضرالا يامر تاوهسلا ادم 07
 لاب ند يش 15 مدل همه هلاطإم 1
 ام رم اهلا قلب يا صنم ا لودر يشن
 . [ىرراف او نكن ئسحلل محاصاعت « حل سكرحسك نم كل (قدناف رق الخإاع
 ادام ان ننس ا اص( نءا كل (ًيزعحا/
 فورحرباعداو اهجرشو ةيدالا نست اف امرشالب ]ساس الطن امنا جه ةرارقناكتينكادوعو هتلر ايلا بت بلضتاناجب الع ١ و تالا داس نأ توضر تار وو 5 يتلا رضاع
 توكل يصح لولا محل اريام كركي عي انه ولت ايو يوبسس به كسرنا

 ظ يا

 000( قايرطأ يعاب دس ىئعانرخهلحَيسا ل اهاقاماناد هدأ ف هل ٍ



 0 ا 6 يرض ونجل نلاونلا دنم اريعاسو نيِدسآآذ آوت اممريغمالتعلل تاؤعب اوعلآلاو
 ٍ ا تن ندي نتورك نو درتي دل اكد ةكالا تاكل اوفو ءاجوللا

 ] 0 لا نوعمسث ريد كما تناك سوُكعح كع 7 ار ىحلا ةاغاسر

 5 ناكل ننال يضرب اج يتلو (ىحلا ةاعا ارو يب اعلاريحلا جوي اس وحلا
 1 ءاعارب عادات ثناريَيلعرو ءلوسرو سكس تيت تدل ادلع ضرر يفت
 00 مسمالع ق اح اب كئلاس م طعاوع لواء جاو حلا 7 دوا سل ايءزيا ١"

 ل ارجيف نوح اّسلاو سيلا( ل صح توله دارا عد تلريرا ذاك باتلا . |
 ركذم ابر 1 ناك لسا رجول بدوا اكتاحإ ايه ني |ضولذا

 لاس لرسكا ارانبتعاى جب علا ربتحا رك ملأ: 5 0الا تا ىو تيم اع

 ريكا هلل | رح ىو يسوع جعت ا لابو رس ابا لو تبرع 2اتل/ن سو

 نان ايانيلعؤ د تاء او ىلا كثي كح اوهل حس نبوسالا تسد وكم ار (يتعا
 اناكيوحرداطنل اوشا باسو نيس تيل حم اراطتلا (ءاعإ ءاعاستااعأت
 ظ دان زيك كتر هلاقنويلخ لربك او تس اعيان وج

 ْ رو اعر تح دوامأل اَنق «ّكسأ دب بيف 4(يك(ل
 ظ ري أسياد تراس زعل وسن سك ياراعي

 ْ 20 اسعاامريص 0 0 ْ

 ْ لا كيسي ال راس /نأ /ىأو 0

 ' ظ

[ 
ْ 

0 

 لكس نيتتاو عمو مس يحس هز اور ردع بأناقة قاشت
 تت االوصوم ا م 5 اييلوتلاءاهتتس او نرسل االعدش تامهلا حرس

 "ماه نروعتع ايا ايو زيسنب اة قاشا ديا لايتايقيلا د او (هيبالصب

 لم ايدول اشم هوررلع تتوو تيرس فرساي انجاتغ يانا

 تارلصاحو ايس يال[ ا اج اهنا تاهو ايس فالحل صلاوهو دمع

 صويا بلا فاصل الاس 3مم مو ىأ وس حيبشل ه (ندعاسايك يل تايبصو ١

 ْ عيا اطنلا توت ل احل 1 ]ا د ةمو سجل العجل ايم يلع تدمو يفعل يسارا



 ١ هيل ادراحت انيستا ع الما مف فر. هيلا فاضملا نرارتلابإو داما رماة كتلي ماكالا ةو نزح يف يذل ارشح تاكلي طصلإ هر نان ”اهنيرعد ةَاضأمب د ارما لسدلوو كمي ا "ياه اص ازاوجيطتي سايل اريل كل اذ 0 يك و كيت يهجو نيكو نيس جانحاس انا عيردلا بارغ نما نهر
 0 2و نسما لواحورم اظنا نونا ياس عنو وه اني ايد
 ْ 00 0 سس” قرام نأ بازل طاق د توكل لس اعؤاوبجر ا اهب لو رخل يساهم اكدوا هل لاب ةساهنتس أ ا
 2 نااشؤس اهلواعلاؤّتَسو تول ماتلك ىزطم يدل اع داع ظ يف اَتلَآََعَو اكلاوو بوجو كود اهلشام ٍلاع ازاوجقرتلا لوصحت
 اياها تل اولا حسو اذل يأت لخا كيا كلن
 ا. 7 تر 0 0

 .اهرمطع يردي اولا دعسلا إنش ا اهل الا اع َمعوّصوم يا لاكش و اد نيا لعدتر تلا تلاقدل تح سدأج و رراراو تومي 0 ءامي|/جاىضاملا ناضج ريس مم اًصماررامي]ار ملا
 1 اهل الأ ناك نر وصح اهل 2 ا
 000 ل 1 | ورع

 سن علا دارو كلا اناو لتتإ نهساوك حيك ى نسم
 ا ا ل يك 0

 راو لا اوبجدرع ديو اراها سر دس مام .افوم ا
 2 ارى ائبجمغ ىلص (ًيلصر دصركث رملو فشل '

 ئلطاهارعإلا نوتوكلاو جب زئادتسحأ او نشويو إما بهو وبس | بذيل ايو اضاع كودو حش ايا سلكت تع ربل أ ١ 57 ايلضر دم تاكو اكوالول تعض ( دا اًنوفو تاناخااب اهيشت

01 



 ضر عيل موطحا َةأرَك اتيلصر اح ف فحو تنص ها اذا ايخاهارعالعخرحو

 حلا ىملعم الس هر عامل د اق اجد العريض ه.د ارك ل واور وشاح ك

 ن كل كضجل 0 فو لما دسيرخامن لع يرتيرا 2000

 الا ناكسملا نفح ا ب :ادحَش
 رانا لولا هبخ تقال وال تنمو لات ناد امنع

 عي .ريئااسإما قفط ص[ وضع تيس عم َيةْفاَضألا ايدو هزلي ضر (حسلخإلا
 بل سينا ءاش أف كقد ءاجيرخلا العا كنب

 ش اوس الع مدس املا لرصالاويا ليز ختان ع خايش الا سعه (يملت ا

 و ارم ا ُن اكو ىمهتا شام ا تي يشبح سما( سل موضع تملاع]لاو 000
 نارا اسعار او لاودسف هاش وزر تسأل ل ظ
 بالا جوكولارابعل امانا ا تلا هريدي ل 7

 يحاك يصل ا كاك اير اسلاؤ نونراضلاو تانزانكلاوةةراضلاو ظ

 زك مرا رول ايقإا انلا تاكاطف لو ضل كصو دعنا ب لععإلا ا

 ١ ادا سكايب اروبي اكلا|/ؤاكعرراعانسإ اهيزرعا
 ايلصنأو برحمتلل و حوف و زص ان س هبكيل بكرم الا نا كلذ اع د/كض

 للا للف نيرملغتال تمر ككل وفواص | (ى سميك - /

 د تم 2" (عرمجما تاكد وحاول لكل الز 5 اللا ا( 1
 يارغ سالك هاظلان ديلا ناش عزا د ماوعلا بسك رحم

 رضوا تام يبت ثحوصت جل انو اتلعم بيس دل ا حو (ملطم ظ

 ية امثل يوت كبكات جاو كلا أس كل ذب
 توم احم ف فرم [ عبس بدو ما انيكصر رص فزحإو اهانة سا ا /

 ثمل احجبإ /املطم ب ارعال مكر وز اوس ثحوو ايزي نهلاياك . |
 عم لخاد ولت تا ]جي هاريسوم لا ب عام بوق دشل ين تاو ذّقاكماسلا ظ

 ةيدالل ب قلاتضرلاودخالا | ار طلبت اضامَص ل ا

5 ْ 

 ظ
 ا لا تيرس خا الاف هرج دوال باننا اوةدهاهلل



 نور | هررسملاةمصلا تابع اج ترب فدو ثلل أس نيا دع ير جل يخش ) 2" ءلاسنصل |ععملخادلا لا نأ نم فرصياام باب 00 يضرم الكف 1 ييبشملا تضلاز لوف دك ا ءاكاش باازباسدتكي اتلارونم ١ انوا نكالولهواراجط ارطصا فيرا عساةلعططماراطصاراب 107 ٠١.

 ثر رح اع
 مائل ]صرت اءاوضرلا كل 2 سا تال ارطابرس ا عرم اطلا|ء ىلا ةنصلان(ب قلتي ثلا فصلا بايو رضا ىف ةسحدسو ترش بحامل ا عيلنحتر هشطم عم 0 ام ل ا الا ! اعدصتر تقلل 1

 همم 0#

 ئنالعكث بكير نيد دا بلوق نيل ا نم سقربا| دنس لاش ولم هي لاو تورو ذويرا ممالك حسنت م خايف ]//نوكتالم 7 اكسيل ع ىَمل امتار طي م اخايل يدون ى بح مريوم سرس دل و
 : يسوع نب اردو انين ايسول افةسوطر دو ترئجمد ىربواكئرجو را امالا تافه وو عامل ايي ذلادابعا هر عاسلا يدع هداوتوعرملاو داجارارهر ءاطلا سدر انور[ حاحا ىلا فريم تام 7

 0 رف آل وسرل
 ْ ا

 ميس
0-2 1 

 " تائتآيدلوصون ىسلإ فلا رسإ ا عءلخ ا ىلا لا تناكأ ذهل 2

 كك رص ايكون ما تلو عمملا ّيهلاسم كاصتنا (ىي ونعيم م ميتمملا فصلا ا 7 2 ل وعما 0 ل ا َئ + صرترشم ا

 | تتصل اطلعوا خادلا لا ناب لول | ىاردلو يتم ايف صال كل انو مالل او تلالك لس )
 رم تلادلا | نعلابلوؤتالك ت وجل ةديشملا نصلا تاون لو سورس ريبشم ا ا

 | اًهدحولا]س ولو صو تاج حجو ذوؤ د هاشلاو ةميرع رع اد هر اهكأ
 لرأس اهرعو بعل احبكك اراد دن اروخصع اعد اهيوطّيلام
 ١ رع ىارماماهرييسا تاغ برأ ساطلاو ذر ىكرلا كل امل اارابتعإ
 اه اكحهمتتااو الاف نكءانا لاذ نكاس امبئلاشلا تافرحو اًماوا دحام ارح سيل ذا رخاسم ا صحيه اكرتضل اعامنركسل ع ئااعن ان اهنسحت

 رسا|/اَءِئاُم كه راضراا هاكر تلا تاو دعو ءاشيوركدل ا دمطلو ءكورح ا . ا - 2
 | . اتتهاهرلا اه اكد حالا لاوحإ يكس ضم تاءذ ثول احم كاي...

7 
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 0 ىحكو د في كركي اطل اوك هنو عروة ةياط تالا« ذه ظ

 5 نع اوان نبل اة عساك[ هو كل ابزيا الكت ارعإلاةلاكرّصاخ بحانم ش

و (ىو او ذدسإطلاو ذ مَسْمتف كوتئسل اه اروغصعنإ
 ْ 0 وو ارحو اص يو ه

د اردو اصل ؤاد ذو( ضراتاو ةتتاطلا تاو
 1 93 مب تاو ذ اهعجي

 نجما اتدنر نتكلم انكبااي امرت ابرج ره اطتؤا (تلطماتلا
00 

 تا ا + ا الاعب أ تلك ت7 هروبشلاو 20000

9 

 ْ 00 خال رئت ون 5 نبا اه اه تعطي كلا ولم رو "|

 ١ نأ يا 2 5- . سابك ار ودل تا ف 1

 | ا ١ : ١ نب اولطأ كلامي ا نأ تابحاصو ٍحاصٍو عب اوذو تأذ

 ! ترو تاذ | و كلل عر[ م اح :ًاءاهححو تاةو وذ يشلكِو ل رتل اروفصع
 17 0 ماما ريغ ل نكون كل قلو م تبرعت راؤول

 | 3 ما لا ركض اعرف ليلاو برحل ا نع نع ' ايران
 ظ 4 نسامح ن اكن اوّل او يذلا سكت فام ( نسون اكن او برحنرلذم ا
  تاسايملاو و .نناكب اسي حعو دج عا ابان احح ارعأ نام

 دايت ا كد ذو َن اعد سل اَعش نو هواك ف لاعبو تانيلاتَحك

 5 اَضا ]نأ ةعاصإلل بحاصوحب يتلا وف لعع اس تاكو د ذو توو هد

 زد وصعر ٌتومصع لا يريد وجسم كب من اسلا َءر ايحل ( ىف (يطزتس] حلق انه ْ

 مكماكت [ةيئاجت ذو لاقت أف دو تاو لوط 2 رئا ةيلازل ( َءَللالع 1
 [ ب و حجج 0

 0 000 تادإ ترسو ولاد بمئلاب تساقات اذ ت[روَنوشلاو فلاب

 1 كو ".كلاق ا نمل د رتنلا تلد 10

 هاوس امس اف تيربو تهاكاتا اد يم درا 5
1 

 نكت لوو ىلا اسد وأرجُسمَلا سك ايو ايضر نول اد 1

 ٠ هاب 07 تام حرس ار بول ل نتاع !

 5 2 كاسرعادس يدا ساسوكي ظ

 ظ
 5 ملا 1

٠ 
 2

 / *؟ لا :

 5 520 -- .٠ شه ممو 3 1 2



 لل ةراَشا (بوك نا اذ قطصألا نإ/ كه (ينتسإلا تلعب ةلوصو مذ
 دك ماعلا اهفر يلف كيل نب يوم ضع ن ماكل ذك[ وها وصوم تاحجتراهإلا ل اههنزح هر اشالا حن عامت دزجر اع [ما سا وشو س اهزسإا اماييلع خد
 ا“ ةاضلمنركا اع قالة بها ذل( فنم كركر اش نركامنأ ٌيلوصوإ طش ووو ا ليست دوعاَسلا الو مدع اج دل ةزاحاوظئدفو ام
 ظ ناي زيئح اعلدأ. ليحأو - م ار صقاموا ند فيهو ادقل ناضل
 ظ 200 0 اياندسلاسا ءاع 1 يتلا لان وكيت | اهندحا
 0| يت كللادو دو ةاوطوم الحجي ذا, 'ءاناسحح سِدرلاىلا تست الل توسل لابو اه نلغتر ع لم ؤررج كلو نيعحد دو اهطسوتلاب
 2 اول ( ني يرن هد ءاصرميتح ار نمو ىدكلا ا ذنتلعاشلا توتر (ًيسح اًصزوردا صر ىذل | اذ مدل لووك برا ادام دحب يذل |مّيو[دنا
 معا هزه كو صرم يب ححد يت وأ هل صوعأ نوكتن اهو ؛ رهاطيب
 كولن را نرحل انخانل او تو.نح اد بسستول لوالادلوب لكلا نإ

 ١ ٠ اعاد اب عدة باس |ترررلعو َءفوصوم .يكبوا |روصرما دحاواسأ
 ىو الاكل اكو يذلا وحن سلو مجوم تور نيو فربما كلانق فلخإ ١ رش يحد بلو عنس لك ءاس ني سويم ات يسن ال بغل ركل ا ككاس

 كل اكر تاكصوملا تود سادجالا ف تيب كل | نتن ارتي 7
 م نال محل اور دصحلاا ل ماهنمس 1 تاع دلؤرعتما كوكل مصع تا
 ّْ نيل تلغيم |ستا د ددسن يل ماهر يدهس نادر

 راو لا نينا ذا ستر واكون تضملا د كوتا اهنعس | ايزملا
 |ٌنم حلرل اهناب ةدو تنوع دورامن ىوعدو |ربجو ادم اءامإ دج ' ِوِؤَعِس نأ دي دون ل هلوقد يعد سلو سم (يو ل يسيل ى يحل
 دوم اقعداعه فلاب هن اساهدج ابن اَج نا ديا/اهئاف نكررعاَّشلا رقه دراو دعاك ن ئانس اندلع نقول ار دفنا تديااما لامن"

 ل ظ



 سب نم

 رابلان م اني تاموع» دعب ام فانيسا القا ضلع ا دمنا اكوا ذك

 سيو تلك اعول (هكسل كلاس العا "نكس سرح نو تلا مكان

 اب رم "خام ارحب حرص مم 00 ا

 دولا | برعم | 1ك ٌتاوانيف اوليَماي] خصوص اهنمسال تادد

 احلا ث كاش اطنل وص | سول سم ا هكه كلان كارك

 0 كانا ثديي حاير قيام عدس

بت م ى اعل س اوعررياكعلان طعن تاور
 اذنك انف عرج ذا

 َْى ادن مضولل ار عاخلا اروح لعرسل ىعلا كاب ١ دس ا يل درب لع

 يلا ائاعلااو م او مصحول 0 0 9
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 ل مووت مت دن 1

 ا تاخر قرباكيلج يلد هلرألا سرع كااتف ترتكب هيلا تدّكو دديرخاع
  قةراشإما سا تاب ثد ىبلار رتعاد كديصٍك لئاسو يف اهتدلوسسد يذلا ناعا ناش اوف متاح هلوتب امي نوتوكلا] ل تسساو توم ابر ايخلا ءارل لدن راع ةي
 ل حر اددالا قار خوه يذلا لارتشالد يضداهلصاٍ عديت (حضاولا م ذم
 ون در اى يك لوأل اح او ابل اير سعيت عع عا تن ]يلع ل وحل كاشي ]/ عاب كسل حيد ومحع تال حير او معصلا نثر اطل اخي“ 7 عدي اعلا نلجيرم» ف د حو سلاخ النيل الجامد احا عك يرجو تولت
 هنري كانك ىفاهشم كل اح اف ار خوم | درع كيو انوي اربح اك دوك
 7 ماكرتكل يدل ا حو حرئيتى ب اس مالك ةيغرئس نايا نانرتح تلا تأ كك ناو جت عدوك نا اشن ا طرتشلو يقل ةرغشلا كلكيللا ل حلت - تو توا دط در عرج ا دارفالا عرج عين كح اد حت ف ادم عرمرم أ طا 0 7 لاهي ءارملا نزباعا طرشدلوق نع ن ارم اير ايحاما حام تأرعأ اهلوزت و عحسوت
 يذلا اكرعدحا هاش ايلي صوتاو ءيئاكلا حسي كلام ليا كلاذ
 0 داري دكر م دويرحم ميل رخن ف ةدومرحم هب هارب لد كتاوصوم ا تأ/ماريع كا هو * ردا لرصوملا الا نوكتن إطارتشا سوهان عر و شم ا هؤ وسمل اجرشم ايو .رذيع توه جاحد او يضاكل اجرشؤ علان كل كوك

 ن [برالاوىدبصلا ل احا ىحنوةيصفو اريخيرشولا لح وس ايي حالا دان إلا هاج ين ااه طص اما بسك ا بوكلاو ىدصلل ليج عاؤس ” الكل ىاةنربح نركي ناس وف حوا اك هدب كبإا جو اهو لصميتبك تلوصوم ا * رظَح رص دو وسلالبى نيم اكو عاصر يح او سفج اب
 شو ررلع سا ص لوسرلارجو سار لهب ذك حلا روج ابشالا تيرشك“ 7 ناي ..كلا ا بريا حم ترج ] ناد دحإ كثري يذل عن ربل ا ايكرعلا خم ادا بارما مالكل ارركدملا تيرسملا ىديدارلا تادبأعجيلطانوهو سنتا كك وا ا 0 .اًناَمناطمارخ وك يام ةبربم ا نأ تر عل ل سحاخمل ان (طيربولا نوكرا صارلل باطما يخارف ىدصلا كنان هب كو اهتو بهم ير روك حلا
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 تو ضر االسم دصز حارس ةراحر تن انوَمكَو يلف آلا تانك لا(
 ترظكنل اعطت ع مرموبئع سداح درو ارظئلاب وجد ارملا ناي بيجاَتث
 يلام بوسخمل[ودلا موكانيسو ورطلا م سصرصخ نعّوحت ايصوصاما عج
 بل ت 9-5 |يرورُص م اسس تاي توكل مخ 257 مع َدطح|لع جمد اريل ب وسلم ا

 اذكر ندللا روجكرملا ع ء لخرلا حقا ءادنا/ لوسيل اريخو ساري [خ رك (ك

 . اههود اممترصح تل او عوضوم ا ةيصوصخر ع تدرجا ذا ياس اعيد بلا

 بذاك رمح تى لطم عرياصتسو |[ طلبو اوس (يسن أ قبب ىح
 دارم ا ناي باح دقو نيس امساك اكن يردإ1 اهي[ ى لانى داصلاو
 انفَدحللا بسعاطخ نوكءالايضوعاب فصوى [وحب ىرعل | عل ندب مخ احا
 , مدع ناب باوج ا ككاو مأَو ءّحلل ا نا هتاولت بسيف اطر كاك الخدع
 فر ايجددوت ىردألا روي تدع د اويوخم يعكس لكلا ىلبرم اكرر يبلا
 م اطلابد ارك اورثب انو هريكتتو يارخمجويَسُكتَف ه كاك | ف لوسصوم ا
 اه ذحإان سو ا ن ارهالاروع قحيعا ادا ظنلل امن اطلاع ةروكف م ا
 حو (لفئعلمل اعلا ءاطم بحو ء نم محلى طن ا -لوصؤزلل تأ كل و

 ميك كلضرمغ هب ىررأع ار كد اولا ادرئم ت اكن اب تسرظتل تلح [و
 حسن وهو برحلا مالك كاما رئال بو اوهو اهذللا ءاعارس واتا نر اج

 حم ا ءاعارسو سنا تاور عب |َنْو أ كلارطني ننوهتيومب تدهن توزيو كيلا 3

 عملا ءاعارد ام داعي مئلي كار كيلا روحمسي تستورد جي رعو مر
 وأ نريراضمل اما بايو اًصلاو ان ايبر اًنهلاو امر اًصلاوأ|براضلا احر
 نوبي نارياحل ا يف باح اهز صا سردصلاق ىكدتو وف تاراَضلا
 هنعاربجا سس كرك نأ يوقرما احلا ف لح طرت اهيرفرمز اياوسدلوث !رركذم
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 اموري مدع افرطحتاو ورا عافوط ءداهرصخح اذ وينر يل ررملوةرّممع

 لوعملل برسمانبب ايري أ اماكن اذللا ايري: ل جالك إل دعباحتات
 مرملا يذل[ ادعي فدعاو 06 دز راس انوزعاتلاواكيسريْع نأل
 ماللاو نوكالث لولا اويل[ جر ملكك آو امل ان اّيذلاعارم



 8 "جا كودك نال جلب كوزير اهيلارح العليم نذا
 ' اكرئااخم املطس وهاد يذلا اجو فدع ارُسكارح[ء رحنا اريخر ارح ظ

 رك تلك مش حر دسسوإ عائل اك اك اك رزاجلا اهزعس حل اياكتاك أ
 000 ديو إو تل طنيوهامىذل اج ظ
 ئدحار رمل ىدح راف رقت قرا ناكل دج عهدا أدل ٠

 011 21 00 ظ
 رح كنامنال: ءاكجور دز يذل ارك تدعم ى احرداعلا ْ ٠

 ١ .دععوب ال | سفر جواو :ةوفو فوط خخ و دي ىطاحل ا ئه ذحو دياحل

 ْ الورم ىذلا اجرك يل إو يدرس نع (لحالادّس ٌتالاضيا (عض تاكل
 تح رووا دوعن ايد يسم نا مئاب درو مق َفَحُر (جادتاق [رملل اف[ نالضااق

 -نيئاول دبر ولا تا سراوه أول يذلا اجرك اواردصتطعلا 0٠ ظ
 : ا ا الوسم ظوشلاف تاجا جيد اكسبلا تذح 9

 || لصلاك ال اوسو اهريغو اي (رلصيف ن اغا اوس يشكل ال عاملطميو لنجاعلا 1
 0 ءلصلا كاطاوس موجز اجي لصون اكتااول امه يرصمل|]دحْمو راما
 0000 تال اوه بجويزطرماو ا رعد سلاجريأ بجرغ

 ىجنافر لوط تاو فاض |ماومإصلا يبي ايار يروا اَنلص يف ١

 ل اطيسالا لرصح ىجرل ا رابع[ صا هي ب هه حا ظ
 - ىلاٌواَص ا تزحاْداَنايزهور تّناةلصلازطرملناو ك وصول اشتق
 ًائئللا يك دوجرم اكو هدارم هر نسف اضإلا ل دره (لج/١ 26 تل

 دل ول لقوا يذلا احرص ء ص ّورإصل اق لا اهو[ ع يلصق تاكنار
 نيحار هى | كونا ري 4 كردحا عدل اعاد يصعب ءازتكر شر ا ةيورصوإلا

 0 ف السعر كعإو عكس 2 يقطر ل رو اب حت 1 نوح لودر هكر او نيد

 ١ راخلا تاكد ار .اهعو تيار عدا نمنع دوست نسر 010
 لكي يءلصلا لوطل فلئاوم دللي اك يدل اغا اي لكك زيا دلوط

 ديكات مال 0 ا (ةوه ى دل ا 2 ب
 | نطعلا يو



 1 سنترمادشا ذ إلا ءراخ ادشاوم يذلا ياملرت لا باوحإع ىلححل ا
 ظانر يني ءاعبوف لوصول داك يلا رخو كج | 0 )

 ول اصاب امره الغلا ير كج رسب ماه [دف ذح زكي ال صدمت اكنابوصُنلا 0

 ريزطسحت او مامهالاو صاصخ ماء دلال دل ا م لاصْن الا هدب اف تن ' ىف ىح ظ

 ل ال رع محع اح رصأ أ ربح ريو مَ مق ىح سم !ليَمل ٌصرْخل ل احنا تاكام نا

 هر اعاو هاياألا ضامعذلا احرخألا رسال ستس تلال

 يذلا ذك هايا يّيدطعا يا |ميليعا يذل انا 0 لاس 1 ةالر مك سالف

 تحف ارورجن انف فورم ا تركي تانوعد هاب 1 :ىا دب براض

 مصاند كن ا.د ذحئاجالصقنم نكن و ببراضانا يذلا ار ايش

 ا كذاريهملا ناب سلا ءؤ صرع انام

 هير دن ى هلال الئتسام يعلو ميَكْضَت مدعل ضاق رت| يذلا اوك كرك
 0 يو ٠ ْدح نا يلعإيل دموحاو دعم قوي ١ نأ

 نر مرر /و مرش لايسل بري ردا تركو لورا را

 اعلا لح مصرا فظسا ' لوم يسري و / كرك ن اورسص حل اكنشا!/

 لك مشلا ل رعلا فين رتل يذلا دات 3 ”فصر ٠ ]ول رثعب بوصل

 ل انوا عنصر وعام ورجل اس وجيش ب ور تدر “ لريصلا ليد لورهملا

 نيذلا اماني انلا ف ذحر ل حتلل اح رهسرْص اطر وع قزعانلا فادح
 وباحلا ف يح اوج ري 101 كربه عم ثنو

 اعلم بو صنم ا

 مكروجألا زوو ارس ل ٌْين رو اى للااج نوسان ااه نخارحا

 ىو تغخإلا فرخ ال عاهز باد داما و تساوت تلال

 بعل رن اموق اد ذشوُحتع روم حرز اكاد بوصرم لا_ل اهلا ء * ئز -زاوجإلع ومس :اوَمْلاَو

 كنع عناب بلع ْنعُز اججج ّلاع درج ىلا »نهود سدت تاكا ' درك

 هركذ هاد يفدترض يذلا اجوعت رز ئاري او طيرلا اييعسس نكن اّقاَعلاراشه
 رجب( وحار يإ ىلا ن اك مدس اًرلكر مو يتاوح ايف ضم اك 9 ا

 اد | يكياعلا حلى كح زوخلبو د اتفيطرلا بزعم ااورع او 0 انرتستوو سلا ظ



 مدالك ابل اب فو ذح ا كلذ نع عتس اعز هءادي نرش ىؤلاوتيؤبلا يف اكتجا
 اهل اشاد هركؤ لايت نادك ءرغما بو ضم اوها ير ديالك أعالي دلع
 لولا مر حل . ا( زياع وكم حالم ع داف دحأ ف دح و يرا نارتآ نا ىب اعد حيجا

 وابل ابانمتس ا (يسرفذحشرا ناز اوعا نكمازملد ملع تكد نا رشق ايلا ناك دلع
 ليد اماه ث اب رلجاو يانا سارع وسل انر اج لعإصولا كان اصئفام 0 / / 7 2 : 7 مدس 2 7

 دثإو يابس اما ادّبا تون | اء لص اح اغا ستلا | :ته نآلادل ع ٍوسينلل حاحا

 ول احوبارل اك بيز وسجل يذلا احوُعْس فد ارو جالئاعات توك ن| بحاتلا | اوت كاتلاررو اه دحا :ئامإا ناد املا نراك امزح ياش نال
 دعالاشسإلا ْيتامجاخاو ا حايل ناحلا لبا اق درظن ب تلاكو وكن عرس أكن

 1 رمسيلل قرف اطرل اكىدذل اراخلا| قو ىف لحابعفو ل اص ايارجإل اق هر دسم لا
 ل انادإم قف واكل اء [صوف فصوب ب وصنم او قري ظيالف دز تاكركاماع دي
 ناو ررسا اولا ل صج ريمل فصو بوسئسايشا نال فصولا بردحلم ل اف
 هير ايشانا يدل احوحيزحا كوول ب لامي اهريع لال طص تسسو بوصَسْوْْصَف
 , وصخ راضلا يرسم لادياعو يذلازبدل ا دياهيل يراسشلا ياهلا كاك
 اولا تلو اما ى سل ااا اعد اومل ا زم ا امو اهيلعادي اعل يؤ ص سصو

 مالكو ٍيصْلا مالك سد دوح او هر علل ذك ناره اطتلاكي الآ امو سيكو هذ نحر اجيت
 كدحْض لحال تاع اكل ال ارب جيانا جول | ٌسيلو صفح س مر رضوا
 َرلا اهو اهيباوصرب] بالذ دحار يل اد انيراوصوم انك ضذحعتمأ مآل! دباعنإ
 هرابعو ووش لابد ذح ص رتواؤ تمم ارم ثااشلاوتتلا ان آنا دومنس
 لن حَنآإما كلل د كلايليلك ناز انلا لبا تلوكو نيس اهزدعو ف لحيو جاكى صرلا
 زاوج لالا طيلرم انآ باير دنتو هل سا از ساحه َنورْض ا عزل
 عشا محو اوصللر اهئارعترع ناكل ذر تكرسإو هز افلا يسأل نمل

 ١" ندى دانسسم ا ريالا ل حجو تلعام ايش دالك ناسغ لع ارتعإ/ا 1 (وءلسلا 70
 ٍيلاجان ادور لك ب وص ىذح نايز حنا ١ بوصف لكي صوص ل1 *عنصرلا ١

 اصب لكاس ريك ف صولا برصنم ظن يبدشلا لعل تلا[ عئايزيرلا مالك ٠ ١
 |  ”فرحإلا 'ظ '
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 : ووصقو لة يار تملا كلا نانا نزتل صنم قزجيإ ظ ا

 1 اعلا يرش امرت | وزيلكف صولا بوهسش ىذح نؤعرصتقاعي اًانأو
 فنه ءال رز تدليءلاخ تاكو بسلا رجلا هدا إستلام

 .متلاب يلع تكل الار اشار كل زعل العدم قر لأدب اع ميوصْس يذلا ظ

 لماحلا ثزبعا ببسلاو (ههبسي يَآَرق اضاماب (ًضرنخو أمل و كت اءاماييو د تل (ب
 رح ابفايالف اا احب رفاشإ اا يحب صخ اي ٌىدصد نار زلبأعالاو

أنج يحض هُث لح نأرونصع ثارعر 507 ايرورربلا ٌىانحإا نان م
 هدرز 

 رونا افؤح ا الخام يما يف برص ئابو نارتلا يف دوروب تايمربا

 "الاول ا فاينل اب ضَررخ ادي اعلا ىدحزاوجاورستو ءانعنؤام كل ذكرت

م صاض ان الى عم او « بررصنم اش كيئيح نإ/كل ذو الماع افصو
 ل ا الك

 م ايدل اوك فصول اع ن اضللبر ورم او قايسم ف ارورجلا جرن بح

 ملوقبرسنم او هع يفر سل ئاسحأ هبراصان[يللاوُكيصام لا ىصرل اير ورح ا
 فنعل كو هيض 1 | يربضاك تنام واضاك تنام ان
 ذوعالف هاياض اًّيزصإا نالعاسآز ديصاتن | اموال اء( لزيتو ( ف عس

 والصمت كوكا برصنم ا دياعلا فدا اوه طردت اروي «!ا ردم امااكرلع ٌْ

 !لياًملصاا نون إلك يكد 040107 انإع ذلووشرلامالكإع
 1 ” اسلاك ا/يللا اصرألا تل اصنتإ ارواح
 يدم ارك وررهلد ٠ كل دله املذد دري ارم ثا 000 د لاس إلا ف

 يسب كلاس هدصا كاشخ اير دسم درك ليك دهان إي

 بوحمسرم اثمرلا كوكس ن/ مضطرا ءايلا هذه
 م«قزملو

 52 | كرهاظا نه لاهرو فدي اوه دل املا ٠بيابىى يفيخربلا ىلا نا

 0110 دحاول يدعسام درخاملا كوعشم ا
 كاماطتن ااا وحرام دح ع يدم اليزعاف بيانريلا فاّصم ا كوكسإو دحاو ند

 يدخر وجار .داعلا ف تحاور قحاب اضم اموت ىلو ا تاكل ل ءاف بي اسيل فام ا

 يحال وسو صوم ا فاّسملاو ا فوصوم اب فوصوملاءا كرصو لارين ارح
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 يس ب -_- نس رس "بد ين يوي ي يا ١ سس و

 5 ريل امير رش امي و وعدل اماف | حر رُخارأو ااه: لعتم لا دحأ اكن او (نلكمو

 اا ا لامع الكت الي ساتا (ةلختد وح اهل اموهيذلا لوصول ارجنو نكح در ورم ا

 0 نشب واجن ىدلاو برو إلا نسب لش يدل ا] ءاحلا/ نالث املحتم اياد ياعلا
 1 كارو حارس تحوخ نكد فودلوقوكت حاد اريلت اكو توب شت نانا
 ظ كلوموعتاتكأو هبوإت رم يذلا جزل اي ترم لموت دب اداب تا
 ردو لوصوم او فرع ار دري ن اها ذا ام فالك دب يا تررم يذلا مالي ترم
 وكرحم ]وصولا ر احا فرح ا ثاه!فرع ارد رين اكوا هب ترم يذلا اجيوحيردرح
 وئاطنلو ا ىاصل |لخإباوّيدسبسلا سرح ا دأب يت هب تيرم يذلاب تررع

 مساك الات اًيرهرل د اعز م هارد اس تفحو له | ب تادح يل / ف ت
 نا ءأريمح ا كل ائاعمللا ىف اها ا طرد ملو فز ا روج نار يصح دو
 ' 4و (عحم اولا ف يرن ابوس َن ا امامتعلر 1
 0 يدلار طل عع اكن اف اجّرللاكو دو حملا عمو اى عملا كو دينا ( ممَسوا
 - ر اجلا ىدحز احول ا هج سدوأق يعم او ايزملل | ههج تن دحاد ميل اعلاو
 ١ يسننلا ف حت ربعردل حم ايف نيَمْعَس اناكا ذا كل دلو امير ورج اد
 امجاد اشو مب تره ينل اب ترحم اد طفلل ا ف ايفانتآ كان تَحَزا
 [ًءاامءالحو انا املئر و مى ا ف كحّيو حج هئائرب ت2ذحي ل ا ف تللجئعم ا يف
 وأ لوصولاب فوصوم اوا لوصول ايل فرح نام ا/قرع ادور تاك
 .. تفقد لا | إم تئكوو ل تو يذل اب تيرردوع (ئزعتم لوصوملا فاضم ا
 . وانإز ىدح ا حسي دنا وقول ارخاباو نقول / نيل حتلا كخ ابيع داع
 0 شو اال و رسككيملو ذره دل | ىاو ابوي وهبه عدسح تر رض
 ءاننا عم ف ذح ثح يلعو | يعد | يح ضبع وهو ءاعل مشل ءدديش ياسل ناوكلوكو ىلع ازجباكوه ابر ديال ا [ءوضي اماسي ئاسا نر يصات
 ٌتلاثلاواعتما فالتخادي اغلي ف حب ئامردقد لد أ ا ترص اضنخ
 اجلائاوصرالر اج ا لماع حلا ةهجبئازتالابوتما مار دمحلا كل اق د ايش

 | راوحل ا أر رسزناب ع دصانإإ اهداوو اول اق كس يتملل
 ١ ىو 7 ٠ ' 1 ضف

 يد دن 0 ب هنسشحات ]
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 در عيص اين يناثلا كرعشملا ارا لد د ير نال انيردرع نو ذملا

 ىو ا ا م ا وجاولك طقوم اههجضالرئارنرفت

 رحل افرح تح ,د ايعرس شدي يذل | كل دوحت ل (3 اى امإع لكشن تلفن اك

 ىس يملا ى رول طن هكا ناي تمل يلم كوص,ارجاعا ميرور
 نيف فرملا كانا زد اجت ناو سايبر دراجي ألان اولا ةدح او 24

 زاوج كلان مكر ابان هلا ايست افرح ار

 عجل لوي ترموك لاول لا تعش ا تاك فرح ا يعن اذ | اس اي ىلا

 كلوش كركي نأ ن اكول اكد لدحل اب لوح رم اء لاطتس ءالىإو اور او عرضوا

  ”يداؤشا ٍدحا كيبل كايحربادعز انو دن يا4كايع سا شييّدلا
 اجمال اهبازو حو ةتا برحلاىع ع تبل عامبربلا به ذي تاير اع

 ربا الجل الفنا لرش نيا لدي طرت .لثو+ رع دياحل ارجاء اايث فئح ا
 مل تلاع ؟لدنجلا تايلر د نليشا عب وامة او ' تمل تيل اعاد نول

 رحاطي ٍشدشإل قف زوللو لو ؛ رص هوكو تنل اين ىدل نا هجرك

 كوسا أب نا وباقى دلاب تيربو عاشر سن اد م ضوم ير ورج ا كوكءابنأ
 ار ونعتع وكما ناو هز دو وي ترد يذلا برر دموع دوعم ا ررخ أر ضَرَحَس
 اناصرمحر در ُفَع اون تررد ماو أ ديالا تررداع' نل اب ت تررهوُك

 هدم سل 0
 مالا بما ناضل تن يايا «ءاامزكر ا 7

 ( هر حرعسما تيسمتع اذ لطفل تافرتاط عاناملا ايسر تناك 0

 ايو سس رمعٍسل يل ( ذا هني دسلر لي إنه يأ كوبر ثمل شم ع 2
 لصلي ا | ىمج نار هّربحتو ةرئئلرك تلص يذل ير هنو دحارب 4 7 !
 يذل اوه ا ايرجدئرو ورج ادي ل اكس لر دل 1

 لاعلان ألف نلمتم ساو زاش اهمال ئ الق مانا العنوز قي ال7 ٠
 امرداَكو تلمح مسالا ماللارب احن يذل ام حن وألا مالل ادب تتلو ذلا
 نر نادرصتا ميس رسم لسن يق و ديو ايطار



 ديلايترش (ف ن اكركك يرحل اذ اكءل امين هقلشو رورو قر نرسم) 4
 3 ريش نمإ اعترسأرجر قنصل (هلحج ل اًءلصُو وكل هو عسل اودلو ككل ة تاوق إب

 اهاو اجلا بس مَسلكْء حلا نايل يا نلت ان صداه ريخج اكوا
 م | ١ ةوحارلابهيزستل ا ععب سراشلا,ةزعاش [سادؤستم اب اصدر

 حتوم ويري درغم ا يفز جل اكريف كول برحل ا نإ روز عد ار يظعدر لد مايك ملص

 ميدراه تار ٌئرلبا/ى تلازم علا تحن ا( طرل طبل اىرع د انوا ]وا درئم ا

 ليسا اكل اركل اى اها ب جاح ا اًصكايض ام فاى :/ هلت سبيل ميلع

 يم لاا دم اككي رم اعل نيعسانانلاوكولا نيسان لاسر
 ماراللا ناوأكل نيعحانلان لحملات اي بايبال موسما اهوكر نصحانلاب
 لا ناصف ندهن ذ تدوز نب فا اوعي صيصخلامإ يح
 تناك الماللاو فلإ1 ن / انونعَوْرْدلآاو لوصول ا[ ( يمزح [هلوصبلا المح
 تاز ازجاا تارك اصيلكلا تعازح لزم ا قرح ا يوصاهيروص
 هزه دحوم ىاسإلاب موني ترف اك دل لب تاكرصوم ا سيو (يهتيفر :كمِدَّصلا
 1 ا را ا /وا ١ اء ائسا لصلا

 ةهصلوضوملا جحر مل كجل اف رين ' ئسعتل ا أر جاحإر ماو عل ذو سس اي

 ثءآانار ورح ا 0 لانش وو شاؤول تيدا

 ءالاكت رو دابا لاري نفارتبا َتلَقاد آد اع ايرعار ناين ايجلا
 ' 1( 0دلا افاعءانلا اساعلل دكا درتتسا يذلا بحي كك
 0 تالا 12110 اطدلا حالما ريناد انسالا دست
 لدتو رم اب سس اال ازاخ دل لعولطإ|ىّئل أب ىحم اة هج ار دس
 ١ 0 ءاللا ب رح د يف اركل مسالا هر وصي [ىئماللاو ىلايأ لص
 00 | نيم ائانرك تاس[ وتلا ةيرص هيض
 1000 2 شتا نخرسا يذلا جير نلبي ذلا اجرت ارو ىلتملا
 ا اكاقو سمار مسار لبر صحربرُمتلا نا وحول ار دب افملا

 ل نرجو دبات لسع ذو ا
5 

0 



 ١ تحي هه ١ 55هدوهو ووجد 2 دنكم مو تكاد تنس 1
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 1 اهي الدم ا اعل | ضادلا عت اتينا للا ذل استتلرس | يذل
 ٍ نارا وسو كاحوبا كاكنييصفاناناكاذ ا اهينايبلاميباو نام ل صحيح 31
 18 0 اما هن زيئو يقلع نوع زسشإ ماعلا نزلا علل اهتلعت كول ظ

 ١ كج دال عتاب لسا ياا قالي

 5 لاو يذل ايوب اان نا ءلصلا ير انآ دعي نادل اهنيك ايئدحم
 درل ايدي 2 | ىذلا عاما حل ناو لح 0711

 :ىلازلون نخب كل انكاريحامرل ا ,ضوصا يمنا ده دارا , كلذ َءَد

 ره كلكم ملص ' اص ابلا نوكمإتو | ءلصلا ضف يول طش 2
 دقت نرك فدا دخت هرج امر اع اج انا كرا ةرورشرادلا يت يذلا ا
  لصحم ةلصامعرتر تيري دراج ذا هيؤصولل ي ايلا يحالصم تف ذح

 ا

 انو مام نك تال كل رايح ذو حج

 يرلس لحال اسر دل قرارا كوض يذل ارك ب قدح سي انام

 0-32 ىرادحرابلا هانز ني ذل ا لزتملا اناني ا ةحرايلا ىذلااتلرتوحت_لوصولا

 لل /ىثالاو ةحرايلاه اتلزنو | حرابلا يذلا لرتملا ئلوُحلوصوم اب ' قوبصوم

 يلا نوما بواب رداخ ال مليدلار | ءأاب لل ةوبّسعن زحام ا حج تحبو مق ح

 دلال يذلا طيز كوت ' يسم ىف رمد اهلا دب ن عال امن ناك كلذ

 2 ليك هو كارت ارو 50 ايو وزنا حم جيا ياي ذلاورعر ويتم
 2 ء[نح ندوات فال دوبكت كسل | ملل هير شنل ا نأ ءاشتسا

_ 0 0 

 1 اهل تيزي السل ا لارتتسم تاكل "هوت هداملا كلل نيتي

 277 د اهو طيف ادا اد | 10 77 ) يضيذلاب



“77 34 

 هم«. فندي ني موع نا مضيت طوي نسسسيسيم اين هس داو |

 تيل وميشح اوما ين مال اظل ترتر ا ف ىاريوسسر زد ا دع

 ىب ايم ىىياخلار , ناسك نا نعد والار ويصيع ناتو ريوس لع اغلا

 ناسالك جرتو دومعلا يتلا فرحنا يادوحل اوفا ءاجإا قل نوكي رت

 راؤول يهدوسلا مايجرلا تاو هحل ايد وساد يقداضملا ىدحإع
 هلوق كو اياانالث ترهعدل اًيهلرد اوصل يح اء

 أيا (ىارخسسابو | نوع كرح م ءمَسحأكي سقما سرسل يسغبملو!
 نصفه وير ناب هدارفا ىارختسادب يبرأ ينل سلا سيرسل

 77 -ءافرعوا ن اش الا ءارفا سدر كي ا ىرعص ن اناا كج وحب
 رك ممسم ا دإر |/ابدارم ار اًسدلا م ئاصإ/ مو اهولب رع اصوا ةعابصلا

 زرع الا ولا لناس ع :.وجإ الو احألاوه احجام, محم ن اىأ اين
 لَو كام ارمَمس الا 1 جب او لوصايار عا

 ولحج زلا ماو | ريز ا اى علاوآم ملا اجو تالخالب ع
 اعص 00
 يي ف كم مل ت انصّىأرنخسس ملت أ يل ايينخلا يدع وا

 ورع ل خداعو لافرلا نأ هه اظ مال ادرس اود ءداف

 "اولا بر اضلا يما ناك اننيحتلوضالا نإ تكهب جسلاوملا
 ' - قعمو الطنل مصرح عاملا مسا/ماللآ ل وخداوهركت ب رح لاد بوح لأ
 00 ا ع راللا ةروصللو تان كيالتسل امأ

 ”ويييدلَء يلح 0 سانا ءروما يهب فالح ًاهاو دس ساندرا اموينا يلع
 سيكا ةرباد/صو زول ميومس ل دعو ؛ زها دل اصاب يكح ا كلاي
 . لقزيلصا الكبر زوما آو فرجم اهيلحبل ا نااكه هلي صاحر حنوولا يف
 مطرح اهإ ال قراهم نا يسار ظنوا تع شدوا لع عاود
  ةرئانسا فوت اين )ماييلم هوان هزيم نوكلف اس ءرررصل اب كل دو فلرختملا
 ” افرح سيل اهلا حب ِبيرَحملا تح عا ربتل / فرحي ةحازاهئادارلا نإ
 ادا حرفا عيطوبؤستسسا د |يريإبااهطوتسزيل دب ايلصا

 ال
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 ) فران فيزا يتلار ةيخإل كرا امنع بز معو وب ]عل تأو يار

 1 يرحل رحم دءازلا لاراول ءان انم | [صختاماو از ملا لاممحصو لا ]

 3 ىررشإع لالا ح ءاهمل ايف سل 9 ا لسإ ثالاو لا ىلا نااه دحامل
 ١ #7 7100000 لمه اع نأ أو سكيس مك اك انل امس دديرلل اق كرموه

 ظ لمع ماكامئا ديما به بوو 0 جر دل ف كو عطت
 : صول او فرح عر ددحرل ا ءءء :َماكدص د نم ءرط رق امراه دل رايت هررعو
 ظ 7 ا ا ردو ا فرحح فاو ناس
 ا هلصربو نيدرح لع ناكامإع الا كورإبو ب هلاك يفاس لت | ذا لاوتع

 ك!اريجسااو اهنرأ < < الخ ايل ةدورضل | دلع الع تول او لكلا نع

 لجيل فر دوت د لع يول اك ل ذو ه الح السبا تي جير اهلا تلزم

 نرجس تأ (ثللرب كرس( امامأر ىت اكو (س (ك 50 اب ار ن اربع

 0 يدا ذك يول اوهد دحاو فعل اول دهر انكر الضو هلا
 ا 7 ناكر د[ رلابو كاكا ايا لد احل إي طْخيو هريظن عز كم رّسِبع) هل ثلا 7
 1 | اوكورن اضل هاحلا اتيرملو لاصرت ايبدشت ف تناكل ديك[ م ا(“ 1
 ” نولوبا ذمو رلكلا زن يرحل وهاس ب سدصاخ | اوما [منتامالو |
 امئىحمر يش ملا لزصانلا ناسا مجرامتر اك موعد ن اناإلل او سيرئاللا 1

 ْ نانو دك تلصو .امااهن ادع بيجافزصالكي باضنلا دع رعيانإو لص "|
 ١ ' . ناو ارت ل ع] حار سن وط ةفاسواو كدا ا مده منارغ هدضإلمو لازح
 7 1 ب رصلاو حل حزاضهحسدأف لب ثور ا كي نامل اسكن[

 / ظ :؛ هسا فاش نأ ْنأَو (يمّ ى ء دجإف الك ا يف ارحربا لاك
 | ا ماللاراهرتيوترستما رم ( ةادإلا نارهو حبإر به فهل سم ا يبو
 10 لانل "م ائسأ | نيقو تيرتسلا زم يب قرشا
 1 اب اوني( تبرك ارك ادمان او ل
 1 7 هل ياسو خسب كاسل اللا تضر أنامل اهل امكن تكلا

 م انساك أ لا جاَصوج لواياكاسوا كاس ظزللا عضو يان



 0 هلواترمت نو ءزهلا تذح رتل انا فزنا كوص ميناج اناا ظ

 ظ كسا ءاه دحو را 2 ارامل اعيج تكول نال 100
 4 ارسل وأ لاب كلو ع ازعرعبحت اوربا ارلاإعانق د -ع يملا ظ 3
 ظ . |تلو هرم اظن ف دز م ا[ ساير لي وستلا يسال ١

 ما انويتلا اتق دار ينك يديد
 ظ 2 1206 3 مال وتنام ايف سعإا عنك انو رح هس '

 كل كام د اهأبكاص لرب ايرع ارخجسالل اييف اص( طنكلاي دحر دعي
 ظ ا ا لا تلاوة سات اع

 000 حصول لما يفاقومل يلوم لعاوسلا ناكر مخل
 هال كلاب اما اوشا >[/قاثا لو طمل اع ةعريصوم اى 3
 .ديسأوت مَ اهل ايعاو ك حبلا ىطرلا قيل مصورلا كتإ نا دعب

 نكات داهاو امزلا اذ 4 ليا الط نيس فا ذملاءذيل حاملا ظ
 ظ ا يف مداها نونبر ضنا بجويبعتلا ا/دل ا
 1 ا ساه انإع إما يش اسارتلل دلو هال د تاو يسع ْ

 ّْ ف هلو سا اا الث اهنايكملانصيئايسو ناشر يحلا
 وول كل ل ار دج عسسل وردم ناعوت اف اك

 وع ردع وسر وعرف تنسي ارح (يركذ ا دورين (ويومصخ بولي ناامأ ا
 ايل ا اهيروحسوع اه رس حلا ىيسا نا عش كيمو كوسيلا ا
 0 سام اتا يق راوُع ا ْ

 00 7 ل ا
 الآول ءاط موس نلكال ملو كنرصك (> ىحرل | مس ]

 1 ام يعل ذللك 8 0 قو
 مم اه عيويضشرلا و دشل 3 ايوو رااذو تاصنإل

 10 | تروس ب يدزرو ام لا ف ورع اداب

 رركذلإو 0 يلو ااحيرص وأد 2 مدس وعلا
 ىرلا

٠ 
١ 



 كة وبسانإ ار اشا ٌنالاخ اهل تير , يل | ىنإ اك كار ع ءارما تل ىلا

 ا ش يف م انك بس اغا راشاركذلاو ء ونا (ًءولصو نأ بر تكاكدلوق ىاكرص
 0 - انااوروكذل جت اكشأد امطمل كاعإر ,رعوطي قاع كلت در فد يل / تعز مارك

 ثايؤا نو دراما تاكا ازمدتملا يرن ول دلرل (سسأر# درر /ن كك ظ
 : هلو ىرج نارغنم هراء زبك بر جيحم الر دس لم اح ا ]م ايوان در يف وال

 ١ ١ ماقوأ باح مملوا كوالاريغ اسرف ناكل دلوكن كلا ل احارمه انمكيإب

 اا ماو ان اهو اربع ةاثلا تناكو تت ربعا ذاك ناو ريغ سرك هنا
 ظ يللا هو بااخلاربع بد (سي | و دو رررعت هسوأ ل عاش . ضل هه تيزي لل

 ْ اذ نإ تئاوه ثم نينجا دفنا تور أ 0 هدل ا ايسلا ب

 ' "و ديره م[ سن يلا ار ظن ربعادا لشن مجان زمر ليام تحن

 ٌْ ! يسلك عا ورحم ا املا ََسح ةيدح نايا ييدلكألا ناتج و ناو دارقالل ةظحالا

 ١ ناكل ةزلا نثر ل جرلالشولد اميل ةدسإم همي يمك ميا ل ايلا[ و تزيسا
 ١ : تان نعسان دارلاو كل احادرمضات تباين وأهلنا

 1 1 نيو لاو دلوصإلي نعال / كلا عنان ع عوج ا !د احإباوه احمج بوضع
 ُ الا اهسن اا تلات فالحب حمو هل از متسع رع ور كلا ايار
 .ايعملا قس! سرسيفما يذادلا نمةعابيؤعئباج كن شما حم ديزل

 ١

 ا يدسلالوا مد دارفا نم نوكنا بيل ستم ا نّعتسأب| ني سما تالا فى خا
 ١ 3 اما تاكا 77ج و (( 0

 ا انارزه ديعاججا افلا | نار ار بارع انالءاحأ] عومج

 ا : كل لوك ع ماس حس داو لاح ا 70 دانيل ءومج ل

 ا كك الل نر / نع يولا لا 80
 1 درتلث لو كاجامبا# محسا يولدا

 31 هسا ل عسب 9 2 0 ْ
 7 لكنا قيقوددعل ساي انتس| ارنا اهل د ياو انقتس | تك 50

 ما سا يكد سجال ميلا فاح ئش انا اسر اا



١ 

: 
, 

 لازما حم الصامل كب مد ( لاجرل ا تاضصل اولا ىا ملوك هرم ا قارختسا

 كير 7 اننا تاما تاسع عض معا
 شلال كب ريالا د يقايالغلجرل ا تنا للري قرّصلاع دم ا
 ائاوإح احلارشج ارمي اصخوه ناكا ذم او ربعك ا ارم اق يليق
 اطل اسره املا يارسنجل هوكي لأنا باسل افسح وتوم رملا وافر غر
 | روما < نار صك ل يعل لدو اللاب ردسملا ندرح تكيف اندر كل ناك

 -( مس ا سل | ادارملا كلاب دقو عاما فدل اكل حلو يدا ين

 1 حا رو ا جاو ونا اا
 لحود اب ضتعأز م ا هج عاهلحلكلولح عب نا يتاقل | طب اضر
 ١ مل ارنا كلو أ هدلب َمَع اص[ مَع اصل اريهألا - 2 رحل (فارعسسالا
 ظ | 1 1 لوشا تسل برج تالا كيال اغا ان رل ا ئءاص لاورع

 دامتسإ/يف ماقلا كحل لكنا الاارباوحو اصلا (ءل[رمر ام ضحي كو سلب
 املا هلو اسم درذ هارد اسفل و ارختسالا"تالدلل دو يح فرحلا
 وابكا [نّسم بسكلو ايدام دروكو ارب نا فرحا او وَحْلل | ميس
 ' لما لد أولي ]ل حلل بس هداج مورا ننام ين ايكيا
 1 اءابنجح 5 7 ناك رشلا حضور ولكن انه دارا مح
 | ّس ةورسرنلا ناب حلا ندي واخ لب سون يحول تل

 | نو را حا 2
 ١ انسآو كل ذيدتر هس ابدامابكو فعلا ف ندع وكت ناروحيَدصَت
 ١ قاضلا كو رغغاصلاو كاد فلا لااا جب و يج

 0 | د ب ءا بوح ار ساو 00 يي ع
 ا - يحايردل الار ثور 4 اسلم و ءاعاللا 4 تالالا لهذا
 ا ومحل تليا لاف وتل نابل وانى يملا نيمو ثودح ا
 | اكس اكريإءداوااَخ وسو دهعا/ كح قوس الخدا ا كاووجض تنم اناجأم

 . لازلت ضدزاعأو وحرم دارك ا مسسلا تيا ياللا و رجلا نلمالك تاثام َت

 ملوث



 ١ ا

 كيرلا ب وهتييهسج جل «تتصلاله اغلا اخو - رو هسلاللوت

 3 يوسي هيرو 70

 اكدتا اى اكوريلا ىبع يرعب امل اق( ذك فك رحت يمس

 مه 0 لا اوبف د اج نإلتلا اى هز صاو للّؤي خلات ب ةنايوح

 بو ألا باسر يلا حاضويعتس اه حوراعش مام نر ارَحأاو (بلع

 ىا اوثلا فوجي يصل اكل (تفيتنحوا اراب ا بحاصإع أ ايو ءااعاع

 يم :ءارس انلا «يسصب اق يللا لغو هوني تنظو ذل نا

 سييلو»-“ لبكدل حماجو ياو ملك رقسا لتلك | ُدَحرَسْسإَءىضرلاراح
 92 20 تأركسرسأ نبريدلو يأ ىاهدبحأو يف احل اجيب التسمم سس

 ديس! ترراه ال هنأ ى22 ساعت ب امل الر اجو , صح ىلا

 تنذا ةريغريلعر اة هئامز يف هتاسحا طوكر « يدربلااضملا لاضا ةرثك
 : ,( تاسالا هذه ساوتريا لا ٍقهيسبكيرحامار هناا
 1 ؛: دش سلال انتحا دن عدنا لما ثوراهل اذ 1
 1 ؛ فجاولابنعتل اوس تسلف هر دى نم كبامإع تن 5

 21 هه د حاف ف احلا حكينا 212 ا 6

 ساقط ض زلال ديلان دن ضدنا دجناوندرمتيإ تناوقل)

 حل ملوث حم اج ا دش اح او عامجالا ل (نتحألا يلع علو رتالطاب ثيراه
 مااا اسارابتصتغ عنا ب .لك نول (نمل سكري لا ةبوعدس عا
 ا لاك ساعت الفوعاقما فاح 0

 ءوررلع سا محمله يب سعيوتلاِلع املوكد ليل محل كلذ
 اجلا كامي طن يرتتل انددأ تيزعو دحارجرخاريعع 0 0

 كره اك رهط تناكا د | يح اللا تريكسروح بدرا ناو دإعدبشاوح

 ”افطتخؤربلا و كادبالا اهايرمسلاع مو 1( اول با يروم ا نا ؤا ريدر ا
 َمَحل يه الحر َيو عت رطسر او ,رلوت ةكعملا ماللا كبر احس اي جم



 اا مار أو كر , احل ا َلطناو ! يبرأ | ذا شوريحلماهيألا فلعوتلا :
 ش ا لنج امام

 | كاسحو كرس ين او اكو كسل لربات (تارو از انكيذلا_رغاح اص

0 

 / 1 يراد ترتر دينيا هيلا ف اضدام بسحر مو هوو ايرون تلرا ل ايكو

 2 يدو ةيونسصكاَسا يأ ةرركذملا سؤ ا ثيوحار ىلا فا (ع هلو قدسيا
 1 ,احيكرطمل فاضايقلا نال كتم (ضاف | م اننا العلب فاضل ا
 3 كى انو انسي زكر ةارلا الو اوفو أ ن الا دز براَص

 ْ , اد دنمأ توما هاكدنر اذان ةدرلس ايو ؤيشلا لاش

 ")2 اهمجتءاوسو و كممعُسو ٠ ةلريظن نما (نكرهاب]كو ىتحرل /تل اق نرحن ىَسقر مش

 | ولا فايؤكذلكرخا ورانا رنة نص تيل بطاح اريام نال فرت امر

 | ثدصحا كُسوُجِؤياَناَد ر مصاب لئاعا ذلووعصلا دمي فوصوم كئاذإلا
 فسابّسلا ركل او لوطلا تنهوجو تن نوكتنا كانا لَا ناك رغ
 ٠ يل ريع تصا اذا عرلا باسل اكيصيعإماع كل ثري ]كلاود اوم كاو بشلاف
 ١ كسلا ئةلدلاب كلعةلرتك يرحل ار اصر شع فايتل طسف دحاو دنع مآ ٌ عع
 '  ةفرسس تاك لاح تف[ اكايشالا سموش يف كل ئامص صر شا اذا | ذلو
 ليل اداوتيا نم رن جاسلا نيا حمو يالنلاوشلا و كلتا ذلا دما ذا

 | كيه انإمتسا دّييزحنل ايحعامن اكسر اماهلا ل بو كيتو كرذكو
 ا ل نم كييف انَيلع تف كرصَتلا ناسما
 0 ثار نبا ديرو « دبر د كت لول نيجي د ذكو ٌسيركَم طي ريعو وَ

 لكتاب لوألا ىاضم ا ىلا دواس يصلا تألكل كو هره د هز دايو رسبإ
 ريغل هجر ع ةرباعامم اف نبأ دحام ]حد بر وُ فاضم ا كل د يح اص سم ريلع

 ١! عدل ن اكن اك اهي و ءاشن بر اةكلل 007 لإ < [رلا

 . فاما اصخاب يهئادنا لحأو يروح هر حم ريكحلا ب وكل ىاصملا رحتي دق جبع

26 2 

 هلال شمر جالب ل اها دحا اتصالا هانا انا ع

 |ء| حاصييب ترد وتالنا كل ذل داون ض يرد يذل[ ا يصختلا/ املطم
 نلروزو جالك ل دول و حن بادب عءابخ اص دوتئاوج د ديلا[ اوستن ا |ثال لا

 وع



 ح5 5 70

 2 تدقت د( د 59- 1107-0 1 3 1

 : نإ ياو لاذغ بطاح 10101117 كاد
 . ملوكر جا أ دسم ادتدس رت أ

 ] افريل اوّبدم ا هلوق هرجن ىلا ءلجلاإ ( فاضفرنا الرتب وسل مارتن باب

 2و هرهشلا شلال اواو اب برتشلاد ايلاغ اهيزازسن دحاو ب اي فاح |

 دو ٠ امير ساكت أ يم او عوضوم ا بولس َّيطئلأ فاو ررلعيببماو وا لوس ١
 10 دانسإم|/ ذهي دارم ايي نايا مره اللا ئدول يعدل اكأو "يا (يسدبن

 امس تيه دمع لحلو (َينلاوبا يلع ن اهجرل انا ذمم مر ابحاما ام اركالاد
 وج رب صك روج هلل هي ارتجاع زل هل درع اب[ وماعندي ع

 ميمو ,افرس سانبع ما كر راسك العزل ثلا سلا

 ب |صالخلا لكنا (لا]و من ازوتل ريك سابأا هر , لوحالاضنا

 تملا يأ أ يلئش ا داوعلا فد دوي ادلو ف ارللا اله
 وار رصا ازال / خبلا عسل يلعتلل |( ةيوسفم ا د اوحلل زعم ري ظقفلاك

 : ' يان اهعدطسسملا عت طنكلا ترم ل وابلطر تايلكلايلا تاسزجلا يشم ا
 لح اهلا لك لكرتلملا ايس | اى ظريدلا يشأ يلا وسفلا ل مار عليا وتلميع
 نا اا دوحو م ىبس يتَحْس مينا | |ىاوحلا نع دويل | ف نائام اسر جرطدي
 طم ء ا اعأدّبم اي لبحر /ر باشلا د وحر ئيسوئتيدرب (يئئع درج د بز كلوت

 يبل ميس قيصر نحب كلوني اكد وحول هلم ناكمتا كرييرت نكت لءانكسلت |
 13 اها هلام و ىدوحيل | يح حمد ىدلا ن اههس كليو ١

 رجول ايدي كيل ا[ ن [ئ هن ةئانا معا" مئغل | هيوزباد نيَنئاانييحار لدتا
 0 1 رك ف ارح اذ المار قداطلا وحلا حنا
 يملا موعاناشلا أك هرب كارتر ولون بورما ظل الع

 1 اما ( نرسل لولا زا تعوم لأ قل اس م

٠ 0 

/ 

 00 رداوعلا طب ريونص و دسم .دارعارلء لغد شل ل فلاهيلا فيح" .
 ! 0 دعلا ترهل كون اكدر جرا وقاد تارمعلا يجن 5

 هير



. ) : 

 ند قلو و طموؤلم دن ١ ْ ظ 1 ْ

1 

 ا

 ا
 71 تيب نونو اريج جلا ماادري اناا دط ماشا 1

 ١ 1 ند 00 0 [ًمسَنلا الو نحل د جوع
 ظ د2 أوقو ضامي يسب لس يسوي ادالس كاد ْ " لئاعْي دعم ماوي تير رول ايتالؤنل موز بس ل ماعوم دجوباعتا

 ملاح لو ق امك ير + | با دل اي دعنا كرشوهر ًافدحايي تن قاض ألاث مزعل ا 1
 كل ذو كلج «حما |اغاطكامسا كبل تكا /ُنأ

 اوءطْمَي الا 4 .ا سل املوق يك 710 اتناك
| 

 يمال الا يال الاس مانو هربا انيللوإ
١ 

 يلملم د اهنغإ تع درجاماو الط يزن اعل (نع دل اوسبملا تاليرظنللا لوس
 " يدانساو | هيلا وردد انسا يادانسالل ولدت ام يونا ماعلا امار
 اهرب فو فريدي وتسيير ف ملا ترسل او دالك نيا امد دمي ١

 ا اير اعايبل نسيم اكسب اها يرحم اويل ابيتصتس دلع
 ٍقحُو بيبلا يي اوكي الماس فوس ةرعبال رسل ا اهاواع دجنال

 ١ سارا هل تول اج تزاز ين ملييبلا براعا نمينسل | |
  0لاف نإ ايما يول ىف جايا [رفاطبسا هش جر دل اسال نسو|رملادإ ك لع انا

  3لووم ا سم دارما نأ اكرم ا ١ سلات ضارع يال اخأم
 اوصمإ/ اياه ةعرمحل ءرحلا الرف ليلاوه لووم ا إب اكن ا اكل وول ا اكن انكلاردا 3

 ١ يفوت الان ركط نأ ريف كت اك لوص|/ العم ١ |
 حرز اهلاروجب اهل لاش وس وب كس ( ناطسم هز ادا ابحر ل يتسسا

 يتلا ينو دلشدب دوه ايو تلَخْسرحلا ير الامر ٌسِِدَسسلا
 ْ ميته حاضر عمه لوول هسا تالطا يونا كم ئاوع

 ْ در لهل دج تام اع ديز لاك عين كانا درو أيا دريل ظ
 ب <<

 1 كر انلحإءنطعلازوعا نمل اديس من اف إ وج :
 يانج يلا باحات ركنا ادعي ادرع >>

 0 اا 0 ا 0 ثثثثث1 15

 يمي

 م م يور .:



 إل يق انل اليف حمي لا باول ذاع تاز ياداةت تيك

 يحم ا هرمز باول هلْرَِس الدال انت العاطل عّمصص حفر مكلهسان
 ل الاسم فرحوفر مسني بارما! فر سلو رس[ اوه ماج اوم ا رج نع 0 وفد دلا لولا لب هدحي ايرسا وهو فرلا تسل ع ] ريزف نافاحطت
 زج تبيه زملم_لاجمؤمدر ار ضارتجاا نكاد هاكر كرام تكل د

 دال اي اركا ف سرظاحر الغار اهاضمن اما ذاكرا اها اً ممح تر

 0 وول ناو وم يهادحاررساكا هير وريصو بكمل ا يوعد

 هلاك حصول «رمسألة ياس ةرضملا تاي هسا ماو و
 يد ب تحارتباا ضيم هدحو تالا

 ]لاو فرصوما كل داحلاوه مرصد احلا ن ]ينص 0

 ايف وسع الا يق [دِس مالا ع هوت ناب نص ءازعالق راد الل عاب

 يجارإ بلا ف لجر نم] رعي نيكولا ميز عاملات ماستر ل
 ب احنا و (يزد يلا رئي باز ساونا 2 /|داوحل ا بلوُش اوحرص ثيحمجيلاو
 رول اياز ايما مدار نازي راسا ناسا تاكد

 ميارؤع نلمحلا حر زاوحإ مالكلا نشد يل حصدت بلا يسعااذا
 ريم ”ثارح ىصرم إم! ىحو نا مع نلسلارنا عننا كلا

 _ اكسال 0 -الاناي اع لملانا 1

 ظ ناكل هل فس هون اكل هما أيار هس اهتم اك
 كب والو رجم 7 0 ردارملا سجاد امال 002 ظ

 ايما اميل يا ايبا 5 1 اول لكيسم
 م مر

 ١ اتاري اذا ءلاذادل جرو كح دار
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32 

 ا ليانائعدرعل ناعمل داع ا محضر ىنسل]ت ابر خور يحد انسإلل ةروكدم ا
 0 حتا هورل ناكد ارك د اهئهدحو سالل فرلازح تئ اذا تلد تام يرخا ةهح ند
 اتسم ءلوق يسلك دكان اش بحضأ بِ ررملا نالعل نك كلاضضإلاب داركعالا أل مرعى طسرل ناكاجوئسلا جورخ ف دارس ]ام دعسوزليإ تلت تاكوخيإ حمل
 لقتل |متسا دنا دل اين دعو انبملا نيرخح ا خانم لما علال عتث هرب اسيبل
 0 يره يؤجل مراة در مسحة دعانا ي هلال مزاج اميستحو دعب
 الا عر سدور مانا دريالفاربملا عزخاعل ريو اور نال رلا كحد
 تاق اك رباغا ومما حم يعني ذل ا ىنسم او هز اورلزفابوجروا انامجاما
 ملوك رورضويبسلا مرلحموف اص ةر اجر (نل اودع سيرسسلا| كه فددصنأل
 كلوالاؤ سان اذاَو نصب: تلاقي ان يع قرا ناكأم رح كرحش
  هريكلللا عردسوه نال كت داو اي واشلا دولا طض ايرلحاح
 انف ىأرلل ربنا اني نوك ألك اهيد د انسا ار جتحم اولا جا تامة دياسلا هيا | رئاكالثواتلا ايلا وزح حاحريعتايبركسلا اذهؤع دري تلا لال
 | ٠ دنتو برضن مل رسل سامر يغ و مباضإلو | هدب انلار ع نوكم | ماهر تح مم اتا يفد
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01 
 ا

0 

1 
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 * نكي تلت لا هلي ارخريلو ادسوم ةوبازلا ريتك ناك هربا برضن
 (ريمل اري ل دحالا بسحيولو ةديانلا ريت ذل دارم ا ايد وألا يحيا ا
 ا 0 + اب حر اخ ابي اثلا نعد ارضرتلج حج نإ[ب نيانلا همي 2

 ١ رص عمل هش | ل بف سكة واجو وب ]را ميما [ وسر اجوفرر كلزت نءريرهل 7 | هادو اوس هوراشلاه لجو بم رج اه رار لق دنز تييطك د رئاذ -  (لي]خردامرخل تركمان اوهو ةدئان اريل 5 مي يذلا هارت نروح ْ

 لوب يفرملا هاكر ناريزلا مافاوع ل عانلا دسم ا لوتس رح ا بياعلا
 املا ا يونيس ب فلير رت كيك عابر اجيدالكن وكيل حفارلا نلمح اد الجو ايزل ءاحيزلا ريد ارادببلا لوا ءانلا بان لوشل قدا تكي ءانلأ
 * ايلامتريب الرمل لكلار اي اعدل, هج كه ان! لذ ل ذ ععئلو لا ياةرح» تمل ١ نا اري ازصاعة دالاد ئياكز نعم الاس هدو ا[ ابر ام اكساب عم
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 لاسر : ةقرعم نكن ا ضزصالا نا هلو تيا وع ان ايفر استةلعل اذه تا/يلء درو.
 ا ى ادب كري ام رجوب .اولحم فوك نإب برركسل (صصْخوْمَس لاش

 57 ل اردت تصر ( كاك يلع 0 ها نع بيجأ ددو
 1 ا لد نركض حصر بم ابهصيصحت ل صحاذارئارعر
 1 ع ترسب دلي 7 77

 وهلا 2 نا كنافلارشس ب لعام ارسج ل ليس بانا تب
 ىلا 21 دا ايعلاب يلع اموكح وكم نأ ترمأ نيوبركن اخ نأ الش راك كك

 | 05 ا 27 لايك تريل ايل اب رلء الحل | جب فوصروبز خر رمق ره ]جد
 7 اخو عدوهم الا مصرع دريس ايا هئاهم (سلل | ورب كاك اظهر جير مسهل ابل سفر حق

 0 يظن يلة دنعرمر ذل قالو اتاك ددسن ملا

 ظ © هر هسا تمعاسلا دس يسم ارد اذ ا 2 راما ره نزع مدس وسكن نبأ (رو<ناوخَسن اب نسرمعاو يلع ظ

 0 رثخاو | علا يب تريل اياضنادلد || ناي ]اهلك وصقل |ت رمت اشدا 3
 ظ . كلذلإلا ساعدت كسل ابن محؤلل | نايةنارس أن اء |
 صلو سيم زين ك1 ع تكتدحرت (دراعلرعاسل معرس ]و هلا

 هب ترد /رسساباو ديتحتس كت عامسإ
 / رحلرلد ل|هْبَحل م وعلر ع داعش عم اسلاك يغريلا

 5 2 تل را م72

 مداعدل ترخص لل ص سون ا دارو ا حرت اك / وعدو حن كلل دم نا كلا
 ظ 9 20مل لس تع اس رس 2

 ا ريغ كلا نع نصتيرشلا ل اهين/لكيلاحسات انهت انصح 1

 ظ 0 راو سلا تيم ارضنا لعد 0 ظ
 ا تا ثيرعلا تنل اجْإحْملاو ىلا باتو يس نإ رلا# كاك

 00 يرحل انداعرسأا ديرجوسباو مالا دلع 5



 اننا 00 دو داع 2
3 1 1 
 را

 ٠ ر نودزعنلا دانسإلا يلصإلا تاكاماعة ركن اك ] ص اما لع و انين تيرختلا
 أ اسر اراض دركي صتخ[هئلاو هيلا اود سموا وسع كوك يمر ساما كارسإلا ٠

 | كال .طونلا ىررمادءالكسل نا نورخ اتم ئارو ءدائلا كوتحح
 ْلَحارشررحا/د دعوا تلات ينام ىو فزخ ولاعب

  ىزلاو

 1 رع ماو اضم م رهإرو هلل 3 ىدو ليو سل جاوا راو وخلو )ات ييم | ا اربزتتو| اطيل عيوصوم نول نأ اه دحارومأ سعف ةسمتم ابارك

 نسل تل[: رج ب اجسانلا نع حر لكولت : لانلإ | مح مش

 ناوع

5 

 : للا

 1 سوا .



 ريطمل حر حنيف نايا جر وع تلآتلآو مر دب همن اوند ىارمهر دب ناونم 79

 سىولا بده يى دلو ا دز ندح ىتحم ف هنألا بز نسحا ام وكر ىاح 1

 ايلا الز غاجتياما لبو رخل اي ّىاتلارس / نس انركيف دعب دمص

 بوصْس ٌفْخلا ذأ ى اج كرمإ ض واو هكدا فورحورم اوك بحبو ا هر اجا نم ردع
 فاضملا نوكمنا هدمها يرشو اج ةارمإ الهوخارحوا فضولارردسلال محملا

 ابا درعا ممول |/ نة توعد اضإلب ٌفِرحسا/ ف اضم او ةعرحبو | ركل

 وأ كرطحم ا تولاط ل ىطرعلا َتلاَثلَآَ طم اة ضرحن دق تاضم لا ناق كل ردع

 اكيد (ىا فورصد ل «هعاطإ اك هلو ع دب اسالي امرلع قفولححم ا

 ارح وك نا ]راو يدا (هسبق وص نرخ هرشخحو قورحم ا

 27 ازكلو يبزم نرلووكبلجرا كلاع ساكنا ارورواافرط

 زو عالك مىعتل اواو اك ماا اهالغايراد هاه احمر ريق كولن ا
 هل تار شطاتشاو متصل اعز بالج اسيرصلا هراثا كيقانرادلاو

 اهيَسس ايلا يسأو طردللا اساكا تي نب امآ مح اعن مت ارسال سل اال

 سداسلا اولا (إ (حترلوكو ادلافاسراعررارلا ل

 كا

 نولبعا/تولا ناكر ا فانا ساسخير تتلو دحر مالغ

تحن ايتيتح ا باصاعبا دام وكيد
ي ربح تو ةارما نيربتطجروكيف 

 ارح دا

زا بعمل ماشا نيو لعنل | حمو نوكت ادب مال
 مس وطيَسو دن

 هطبصو نيّدملعْللل وو سسايل |إعم انسي لا ايو ىلا بدار نأ
 ءداعلا يراوح نم ليل لل كل د كوت فكنا تجاتل اداعدل اي ْ

 ماحس سعج ا اذه دارقا تن كل دوو دات لكن ربو تيدبح“ تروس

اديت |حسأتلا هو تآيزر الغيت افامض اقر اجا
 ن

 نا نم اجو داحلا بجونإبقا بايلايزحروا سا ا ذاف تجرخو ع
 مسن زك را احل ج ل وأ قرهتكت أر ست اعل اعلا |حروا رس | كيور خو تع كح اسا

 ار ابرام العدا فك هلك وح ١. لاء اديذئ اضا دم ديرو ائيمس

 تزول نااار نادريااصتا زمان رام :اعايملسلا

 / ١
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01 
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 : ان 1 0 ع 1 حج 0-0

 ١ كي فمع . هاج 2 كت يل اك يس ل ا ل د ل نعم بسن اا



 ٠ الكنتور لد تارفور تعا يتسلق تلا ةاد فرش تسل
0 

 ون نورخ (ما لاا عرس اهدي ن ناو هر يالا كصحا ذا لاب دس
 سوهو داحارا مسمن كأس ل سراي دار ار كلزجر ىب ىلا كياعلج
 ابزكو بؤماتلاو حاهتل ددإر و | فونب فان ند يحلا يوابوشو بطكو لا
 رس ا ماك املا لمعلا يي ل ال

 يتعملاوف تصمم اكد اع كش ماهلاقاشن ازعاولالاو انيلاداع رجلا . ,ءاده
 نال ندا عانساو فوصونادتبلا كان ارادلا ي وداء اومن اوحومتقا
 نامت ترف واو تمص حم ءانحلن عتسو فوصر وحرام اوبل أى صو مدحل

 وحان ناو يح »و سرك تدرتح ناسا دورغل قعدات كلا يحرتع باح دا زبر كبت امبكزمل ا دجر اه درس اندل د ائابألا ظ
 مصعب رحلا م اري اميركي: اهيل جريح 007 درسح دأب سرق نيزردخ
 اهريتعابرعا ل | راتبا اسك اف د دنهشد نسا يدا لا ١ ةتا تاتا تالاسب اكد 2 ايام امه ركل

 منج 0 |رمالا حف دنأ أ ل لع حض ارا ضو اسر ارهلدعا كاد مقام 1 ان | حد وعشأو 4
 7 هلع اتلإ 51 امهث يونحشرع |//ىط ان ناويحرجتد ناشر تعد
 نم هدا اهيداوما تاكا ذا اسوصخ انما نم علل ذولا اهنعرشك 1 را تارا لع مضت بدوصتتلا نول تال ماتل اب ردا هل ا حصأر مه ىئ ' عا ئس رم اك بايلاهرطزحا مشروم اهزءا
 - سعر كاكشا 1 ورلد نيتك تم برطلة ١ 1 0 دال ا ا اوسع الا | لوايإو حيتسملا ل مام او تدرس يرل انو ا ايعوجز ف ظ لكلا تمول 0مل 0
 ى ١ كر امساش | تاون اماورلرقدارم تلجحا ذا مالكلا بت قرون اع

 م

 الم

- 



١ 

/ 

 دب “1

 ل أ ا

 ةرايعوت محم أ كل (عف بي نيب نهدف إلي اضيتاتداإل اكن تالي

 اف دحا ةلزنياعاسو علك د دزه ربخو | ىتيم اد كب اكرلعاد دخل ا نع
 ىلا م دعدا نه اياك دلك اياكدبر تاكو نار سزلا , اقارخللا برضو
 لع املا نع بياني عرذرملا تاع اش عانئاو ىنل( ليو :دلوزبادك املا اعأ
 لويكل خلاب نام الف ورشخيزل اكاحالطسا|ءابرما « 21 د توا طم انك

 نايت تلاملا [ماب» هرخو (َمَييملا هلزتم كلرئاغو يف ئاشلا اهأك سنع ىف
 اح ًالطصا | ءاقارلءازل ايريس ناكع رميت ىراع اخو (ىَحلا ةلرنموم اهم فوك

 را راح علا |إع رت امل كستس اق دحإ ه لرد لن ايف ءدارد اقوبارلا انآ

 لماء افدحا رس لزتامردلكاجتملا اوف |ءاكو ناش | نوت
 اًمرعلرالانانكك د لرصإب نراالاغلا ية داغإلاب حدا راما
 كليف طرت الحد كى اتلاو لاح او ديس ايس الكت اع ( دبزو دز

 اخ د11 ءاداوهو صراحلا كوحدزميرل ارظنل (دسرئاغديزم ان ظ
 رطرلا, ايسعاب داق 1 عتسفي ل ربام اك يذل اكو مَف ءلصنااذلو
 ا لا ئسإ ضيع امرلع[راساعرل انا هقيزوبام انرلصا دار سوالب ايلا ْ

 ملجلابا عر رح انر ايحارا دوصتتم ا ناري طا لح تم لوبا نإر اهتللو لاحم اخ
 هل وو اهرحو ]ماوه حلا اكل (ونعرو روم ا ت اكناراه دحيم
 ثاوربا فرو الث ير قر.4ل (ْيعيلس ا كلذلر «رلجاو ءاركإلا

 نارام تو اما دام رخام ورحرإبك اهو اسان | لسع

 ريبَسير سارت موا ريس تا | اهاوح نيمو ,ىاعااو ررّئتلامدع سأل
 00 يسارا ركن أ سب ترن 0

 لررعكا 32 اا ف1 نضال رست لا تاع سخا
 هبرضا د زوئيت ىَتم اهات لوتلائ اريح تحت أَنا ا ا ل يكل
 رم قصرا ل اقرلو رحم كروكر مل اور اوُهر ىّيم ا كل دو برضا كلل رفا دكتإع

 زرمل || يحاصر يؤ لان ب يلط توك نا د[ شوكلا ىوحاو دكر يأ نإ كل قو

 اهلا دادي يام اكياس ا لص مار ااا هووسو بذكلاو

 فص * . - .ت» وبين ني قش
 0 الط فلا خط لت



 نري الونعجزا كريت يرحل اكيد قدسنا
 0 | ياسر ءييلط اركز ا وجع ك دو بزتكاه قدسا | معانا مناضل
 نكت تأ وجاك لجن كلاقو برضات  زاماوكي درا ازاوجايع اونا اضنادابحرا/

 يرجو وأن نزل وسام عرس تاع اربيل اةلحتسنا ظ : املا قثؤتا ا/ذازاوجا جد
 باوح جا نرمش ملول عور جنس امامنا سب يسارع توعرإ 55 ع
 لا تو ير تعا دحأ .:]ةاامخف اترك اوحو رسل |نإ هدارمو
  انوكامإ لسع رسام ا اه نعتارما كن كامل / لع اهل تويت كك اوم اد
 , كاارجغاما اولجياتسلانم ىئلجلا ]بحت ارب كاف ارضا هل ملح
 انا وراس اهيعرتر مرضج حن انهو والامل تنوتسل لوم تسل ضاق مارا
 ب زكلاو يزعل اهيل ارحأ سدجإلاسخدحت اول [ملحلاو اشف ارشلا لن رك
 ظ رو رود ادار ابا اتا ' يييوكلا تسوق جنم (د هل
 1 كائلجترمىورلجلا ناز لوألا ئليلعلا نم الكن | ىدّيِعو كاج
 ' اجود ع ارسل ناروغص 000

 مي دالك او ىإ اًهدلوق كل دو (وياوح رستغل ا له اب رسول [طصوب
 201 17 اللا تاخد مزالاماو هديان[ د اوصوم اهلا

 57 ل ايو يزيل صا ارا فتره ل لامار اها الل ا اعماللا لود
 مقيرزنا اف تي أ سون اسف د ايف تاتو بةلضاقا تلا تكا دهام 4 .٠

 ل
 5 راك نمل كل نك سم تاودلوبب تاز نال يح ات اكو دياز تاكن او
 |[ رهن وبل | راها 1 قات نار ال ىيأعي ارق كاكا كرح
 1 تبان هلارتس | (هاص ]تارت
 امئاو دوصخيرئاعن اي اج تلق ب شنا إو دج 0
 ظ ت2 املا كاتلا در مار الكت ويرعلو عيربخياو تارج ارا درسصتم ا
 202 ىو ل ا اتاَّخامطرشْي مل 0 ءاكلاالت
 ”راكاو د رصلإل اهحارداردإ/ الصان إإءقانتالل ارم .اريخ اكن 1 ميسو
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 ظ هيب تامل ءزو ورع كلو ديز نازاوحإعو الكل ات ان اوفاا
 1 : ل تاحاصلااول واوا بذل او ىلاحنرآو وهو كتر اهب درك
 ١ مكي فام دهاجئلادمينوبل ناحلاستااراخو اخ أ ُسدلاو نحاس
 ١ مهل سس اذ يرمي يا بْن ا ِتْيّيحَر 26 2

 ؤ ال از لزم وضع عانس ضلك وأنس نارر يطل
 ظ ايف ورع طرت لا باوج ميسم | دي اريخئ اكول ب راوج ا ا

 20 تاما نر لكم 0
 ] نسل نىسمل د و ربدتعلا تما بول / رةفاع أ( ار اهدا اوتنل ابق
 ْ يسال فجر دو يلحتلاو بع ممعدإلا لحلم و يملا م 00

 ظ - رقد توكل اسد ملك هس اس ءازصندسل
 دلما, اًاسدا توا اح نيا 2

 را يلحْلا يجر دسو ةثركا مدرك تدي زوُيإ حل ل جدرعغ طرش
 ْ «جنرص رميا ديبدتو محب ارث ناد ير كلل لو عَش 1

 / ٍ سيت فيو برئيند( ضرع د بز ومايا لرب د وصل اوويرضا

 ىضرا كاف طرار اوبل ابَءطسس 0 ل

 ظ اهلج ترصقا ةايرَكَسس لوسإا قرد ارسل ظ

 | ظ ُ اك 0 الار يو عا . وصول
 ْ خو المل طيامرطب انو ا 0

 تا ان اه محأ فاي كلام اهو ىلاشيدالاهتنكوو يشع
 ريوق ني اكسس نسحاوبإ اجا لك ادصبا نا ءارمازيعوبا وف حيي وخ
 و .يصلارجاوسنالان |ءالصلا وااو ناَسكلاب نكس َيَّرلاو لاس
 00 للو تو ذل لسى طعلا| انرمزيوملب سا

 ندا ءزإل يرحلا كاتو فوك كريو | ٌيروكدملا / ىرولصلا نأ

 اعط يص نائل يبيسل ااعب تلس ايل ملل مروا

 ا "0#

 :.. عبي 2



 2 7 4 3 ا ]001110001 7

7 31 

. 0 0 

 ٠ 1 2 -- را . وهيل
 م 53 0 ١

 ا 0227 ادب
 7# ١

 4 ةاَياوألوو »خم راما انريلاسف كرتازربا بريح ايواء

 ١ م اكاد مع انو و 0

 0000 هءاحاو ءاول ابن امحل اني انرحضوم ينمي رَجإ سلا فو تعز شكس يارقعأملا

 ناعم ابدع ترحتو راقدبزوكي .(هيركاو دنه تاك ٍد يروح هدو ماشع

 ئاوجإيل ديزجلائامسادرتملا فره اولا اهاو ذل اسك لاكن اعلهباخ يلو اولا
 : لعل را دس ترص لع : اكسل طرش تار ىحملو ملأ كه دو د دعامد ماج ناو /

 1 تاركا قرمورزعلا نعديباثلا ل ايس اب اكن راو رع موج دز ويري ابدبا ج

 يه ددهل لافي ومما نسا الو هد هنماه احن ماراو هلنو ييرضِلا نم ةوباطو

 50008 ئرلجلا نو ١ يل د ام ايف وخد املا كل افوءأو اهاصإلا ىو ام ا

 لكوُع :مصقلاو ناسلاضرابحا كه سورسالارلااركي| فو كوعلاي

 نكاح ملا اه دحأ هلتاهرتكك يئلاراراءّصْحاَسَيمأ داوي زخأس اوه

 اًهاصلي ايم تالؤ نا + . :وطيرل راإصأو طمطلا قريتلا دججوب د معلا
 ويد اعلا داب نا دس اعل اوشن م و اوتو رعوإكد بز :وكوأو ارش افوطحم ركبنا

 1 كادر هوم ةبعاجراجلا سرطان تاخر فراخ ماك
 00 .وكرحا لح مم اكريَمَتلا وهو هسراج ا اعد باعلايسسم ار يصلا نمل اَهش ا

 0 1 ناس لو يما فل ماحلا سنك د لا فل ماعلا | حج نم لوقت سامو

 أ 1 ال اانا لات ا لدي هيكل

 | ردو ءاحا دبا اذادإماحلاب حرستا حدة واغلا ميسا ايفر متر
 00 2 1 / سرمام عزك رع

 اولا كرولا دنس ناعيا تس ين تان

 !س 50 ءاوهل ب ٌصَعلا ارزق عرتورلار# ذاطيرلا فاصاياوهو لوا
 (ىأك ادا عش اراب لاس تا كيلالا ا ةراشإلاى اتلااوت اهو دعو
 ول اوما وسلا تولية لسملا احلال ةراوصخم سايل اسانإلا بانا يم كل ردك
 | 0 1 مانسزو نيش اماخم (ث دنزوحوعت همر حبلا راشار اش[ اوافوصرم

  لماازهناثاوتبمكنذو تاو دمنا لد الك امل ىلع رجال
| 
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 اركوئسساسددا تلى لج شير امير ان سب كلت نوكل نامي هبل خا
 بضنلاب درل انس (يل كرفايلاو بمحَيل اب سايل ي(سكلاورماع ساو حئان

 ا سابل نبا انازتاو ةندايبرارد اسايل انزع (ىا اس ايل اع امس 1

 تائرساب هفصرنار ادار اولا كوالا تابلا تتار : . (كلر تركى
 محو ا سر اضل (س ايلكا | نكرريإ يرفوصوم أ“
 كلشلو ياتابربخو ناخا بسب ذل واد ساب نكن اهالعنا

 | تس ا اعا و اررلا ل حاوهو راسا ا(نه طءارلاعكو ارارخ رخو

 فوك نا ناتلا هرم سالء قه ف كيراعاا جو اوه حلا / فقري

 تاكو تاحساىإ لوقا نهر ىرتتلاب .ءابلوفو يأ فو لعغأى يسري سايل

 لربح الا ةرلوق ثوكما داهإعو مرستملا سيئا ستنال هيك يحمل
 علاركسو د كاش 'حجاجزلامدش 0 58 هل: لككربر بخو ( نيم تدك / ظ

 هحاوتا نهر كبح ايلا ينالصف كل ترك ذا كلاقلا يول 0

 كلاكن د هلاك ئدحاولا نا[| كل جراج اعلا ءارحا]عاإو قرفلا

 كتلئانركد بودل عك ركن اتا 0
 لكن [رغإملا تيل[ صقل تاي[صتلاب تحاومل[ن م بركوهوجاء وست |
 كادر أسس ايل وكمت امبارلا تيقوكك او سر صرل ان مرويهج لا وق.
 وأو حاخرلا توق حدوهو هريخير خيو توا مل نايب فطعو ريع دب : ا

 . سايل اتت لل ذود ا درا اناو لاني ملا نااار يراسشإلا كركيلاو
 اللاو كالا نسما اجو ماللاو تلإلا ركام قرعا سهما اسألا تاعي
 ستكر اكن انابيرعت هتيللاما تن دوحنأا ابواسم كركي أ تعبل/] ع د

 ياعلات جباجزلا َتعَس ب ةدتخ كرتلاما تلو سرف دعا كرت 1

 ” نار اجري دحاولا كو اضأ نجلا ىف عربا ,لعرمتو يرابإ/ سأف
 ايراد ةراؤعا ثالثا تاباحأما 1 0 3
 صلات | كثيح نمو هان |كرح نك تفوح ا مسك ام نكلواتحوا 15
 يكاد يفي اتان اش 0



 د التاو للا 4يفتن فواز دعامات تركي[ زيا لع

 عسل ابيازحرلارعن دسرأبج اباه تل ولا
 000 5000 َق دلصن . 2 ان تاور
 77 لاس باب ةورررق اه ف انى حلم

 00 لن وحل أ [<رل ايفل ا نالشل هو وكف ار غتسإلا
 0 ا

 يي ءرتيإكتمانارطتت انالءلقا كهو بجاكلا با
 محلل بروك مل ازعانلا انهو رامحرم رصف اًاوإ (حلا يف تدديجح رد

 جليم تير دعس شلع ذا|دتبلارخ ا بايلأو ىاز طا 1

 ن اال حرا | هقتاب تاتا سم انارة لرجل
 داجرا (ناكهداشالكي ءلمشمر .كيلاو قارختس اي( نسي ع كبل تايزسأك
 نتصل ترتدين ارك ذل اورج لع لاهشاركرب ديمي عالم
 ل 0 رام دين رعاياك اكس معرس اخ او سل انتاطبانم رمل اير -
 اس دزاررحكب ا (رابو [ءل اا ذكور صال انرعربصل اةماق
 3 اهيل هام ياناس ادرارل | يث]حرا/دلاجيو فوتوكس انل الك
 خلعافو لا ناي لونل ايو للا كلت عت بسحلايإ كو نابلسي
 0 ارا شا: اضام ارلاف تلاع اآك 619 سيل ا/زهحلل يسير

 0 7[ اسوا [ضابو واف ودع هرئحاح سابك كلتا يارا
 || ل اكراخيو يار طر ارسم ا ءداعادنوّرَقا لا دج احاريدتتاى دهر

 يحاور كاح ا اًمخ اح ارح 0 0 ركاب وعلا يق

 هاله نمدرطم اد ]بقيم ايس نعل ريص| هنا |/ انزع دل ريص|مدنا ورم ا أ دار ميم
 ظ انما :ماعاو ءانسوظئلبادتبلا د اعاد ةراشا يرسل اود عياقلا

 رة طاءاذم اكدبز كلاي ارب اك ' راشإلا امارنعا[سضا اوف ,ىلاو
 03 0 يابابا ,ءاعا احا / كلر ْ
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 ظ 9 امو ىطاتتلا لاف قاوم اس فاح اوكررطتحل اهيوعزلا دسم تعاين انو
 (سنكا تعلن رشه و لاجرلاعن فلزو 0 و وس
 لا تيدر وجدل بل كج .(رصالف (يِعرصلا اهاق
 0 00 هييزبلل (يادو (تياف

 ”حتسي ذنيحو يام ةرراذلاطباورلان را از عامنا ةردتسم ديت إل ظ
 ايل ءداعاو أحن هلأ نعم ا كلاقو ك اكشإ/ا هتلوزيوروكذلا نسل | ع
 ةقاحلا امزح لاو غر هرو/ حشا اياص حالو اميعنص لينا نأ حو دظقلب
 : او اوم رضأ يال تناك ن اهل قوتنا ديزرحا در هاج [مقزاك

 نازك إف جر -ر اياوأ هدي اهلا مرعل الك مر ئم اء بدارأ نا (ًنهش يش
 هوبا موعد ا كلوني اثلار ان دة
 00 اخواعو بيم بزر وشو تالي(, (يلاد انس ا اهضررصم
 21 اهنا اوتيل تئافنو .ارلل نإ وت بل قي ااكيم ا اع
 ارم تاه ايس[ واحب سعَتل اول ابو « هرعت فن ضم ا دارما يف احول م رس
 ا ارقآمأو سشنلا بو ينل (إ اكن ءلوودسو ي دالاو نل اوشا تاذو
 مم 10 ٠ وسصاشلاتاوقدتبو مدل اوهرشل اب ارم الياس
 رايس فردا متساوون نيس ءل ارح عد زم
 الرع دل اويهتاوم اهب اررضالب بايلحابي اير اكل اقطي ار لع
 اجبر ناو احا ةرياغن ادام | نم تالا يأد رم ا كحول ا ه كف
 ا وم بحجما» (شلاريعو وار اي ا
 ْ رادو يلامس روع ادَسملا نعةرابع نراك لج |« قرضلا لاح اعلم
 هيأ 1 ءل رم |انارل ايلف تن دل اوان داق اكان ءأمالسلاو ءالصلا
 نإ لا امتار لأ أع نانا يعملان مد.تادي يبا
 روفر رفاد ناار حارس أوكل اسن لوتك لوف علل أع :لايان اجب ارولا كو ارم ا

 . دارقو رع كوسم اريصوفر دئاذ العال 1 ثردلل تا 4

 تسسلم 0 يملت د يا يلا 2
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 طر ًارحدعي درجرجأو هرخس و رسوم دحاس اوف لق روس تلزنف كير يل مح
 ظ دمَنسيل لام امي زعسس دافحلا ث الوصول يلا للا لاب نتخ ماب
 أ ل اجباو فوزا ويدربح توكل نا كسير از حار لاسلا مرا ذاك تف ريما م

 ىحم ل صولا بسك لحل امسحي وفر جدحا دوم نمو يرسا تركن( ا(ىللاونا

 تادلا يسحوا افرباطتو ةدابحلا قاىههساو بوجول الش فصو كد حا تأ
 ١ . لش لركا مى احن يلع رحالا لح هد اهرهظتد نهج آل عوللصا من .سارتاككا
 ساحل نا اهم حلو زارا لاطأن يلا تباع اىلا ةيوبرعلو دحأ هي

 0 ميعاد هل هنارحا الكسر رصد دحار لست وص لا ثرحتد ىو املا لاك

 2١ رومان اكتدحارسإ تاشلاو ( ع 02 دل عع (هك اكن اشل رتل
 1 ةرراجاوزأ كور ل لبو لكَص َنَرَفِرس يل اد لاحلي ينطبارل اشم ا ك6

 لص ابوون َهُكو نحن ْْصتم .لكياو بذلا حاوزاالصإلا د لع كرياذ اعأر

 كونو هون صِس امرا ي!لسويزتي ماع[ اه روتر عر ىتل اع (يلا
 ”ةقواسكلا كانو ارتلا كرتومد لجل حل ىأ هك اك راو خخ 1

 ظ زار ختل اوزالا ن اكدرييع اب ىحوشوجادر (وجيرتن دلصابا ال ادت /
 1 6ريملاب لا 0 ب | تانملا نازلة مح '

 ٠ سس كولا وانا هلك ان ضفادسلءيقئاريئعلل ف اًضلارهاطل 77 ,

 ا 2 دى يدارم ا كاك بسحرسا طن نيودقتا ]ا لاا ْ

 : ريطي يذلا كرماو تعدام ساالادلا اهكي وبا يرعب و سحساَخطت دلو / ١

 دوم ابر اًيحالا نعوف اغا لي ابر حالا ينس هنأ هوو | نه يعاب ار ياس 2 ١

 ظ كة ][لوحاب وع (ْنِءرْحا نحرسصق ايكاهظنل دخت اها هلا بويع لا قم 0
 لقلت كيا كم ام لكن اناهعالم يلد منجا رود سرك سابا 232323705

 جاَْحَلا ف كلائدس داعو باد 2 نوير عالم ةرحاهلا تودلوف يا ش

 | ركل تاسع دج او ان د قلاد بادل اعلان ظ ٠
 1 ا 14 0 ب داو يلا ييسحيف ) ل ]| ستي بش 7 ظ

 ١ ا 7 ولاا ءاوجابيانا م
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 ا يللا (زه أ ملا ىو منيا انكي تكس قاف كوم وغدا 7 مك

 ١ جايا اعمال لا لتر ياي 'ٍكاربلاَ ه 2 تبو بافال واسع"
 أ راح بو مس د عرا لعاب اجو إيَنأ د هرئل اريج ا ل /
 كرتسات ودك تيكدجل اراسعاب لجل عولطيف طفلا ار ايعاب
 ص أول ليا هلل ذ تعال جرم ءاماي ايومرزوقلا ةناغذا عمان
 ملا اهي دارا رسل هنا مولعنو ريد لاوقإلا لحاء دحاس ا ين اكتاشلا اا يضنعارخ
 11 رشا بابل كدا يك ام عرمجربخالحج نادن]ل اكس ايل
 00 هادا نستلم تاره لي كن ناره ل1 نا سك
 ءسنلاو هو مدل | ييحف عومجب تال اسيل لائم ا فره الا الس درتمرعه
 ظ نا كت ترق يذلا لل نضج دح اوال
 - ىللاولحلا ثرصحألا كل ٌدكَء ريال تانلا بسك اوتيم اب هداعإ نمويأب

 لاكش ياام ' تاكو شل اقا تكل اسك َهقرَحلا هدهد حبكم رتنولا ْ

 رم الآ يفر بخاعني يا ابوس اهلي دلو هلوقركشزعويسامولا ٠

 ىرطلال راك نافابونصر مل وعل ء كشو ايومح دن يو امل اح (ناكروا ان انز افرظ

 نيا بونصتد ماد ايما بخ تسيإل# را دال بل ارم كوني نظرك تسام
 اب ايس داو عيزرلا ترسم يح ابر تملا تريبل كرلخلا
 18 كلا ينم اكل انوي | تراعي سسك ادع 6

 ٍ ل رت ادجهلل ارجيلوك لا عوفر اصلا بسن ديزدسأ هسكو السم ٠
 0 . اناكع لّرلاو هريوتتف و زحن قرلظل تخاوهذ كءلخ ك كا اجيلاو كل ريع دبر
 000 0 0 دقت قاضحت اذه ع مالكلا ينو زسارفرز رزبجإ دعانا يل كسا
 ١ 7 تقلل اسيل | يحرم نلمس | لصنع سوس كسا باول امضوند
 1 )] مدا كذا هريصت راو ق هد (ىيكل ظمللا لو دوبعم او كار
 ْ ظ 5 'انطع ءا لح از جو هاو :ام اليسا و انكر شح ا لان سيصل نر

 00 ب ا ُ ناك ايس الد عارل تنام مس أ بآل دار ىحي ذابد دريل 0 1!
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 - ةكفوروشااوهرح ان عريجرسل نا نعءركذ اعز م احلا ب زسريم او كوئرع م
 4 7 اع ابالعاخر مرج اه اجلب عفوت دما نا ف ماو 0 1

 1 رحنا كم ذأ ن حوا ئيحاهو كوم ابجي لع فاكس وتل ماللا و ردصلبل وتزن ورجل تاريح ولا بريول دموي ءانلا تاع ديس
 مضي اراشو [ءخاعلآ سل (عتاما نع اكن ارق فح توجو بو هدر ورم اب اكلهم رطلارسو رتل مايل ف ذح بجو اما ايوحف فو قمن انلحس
 فلل دود لددلاار دل اجو ءامكص اخ ا وكلاب ردت زوجيانومم اف كاز
 | ١ كانا ةعاجرهرت رورو اد ثظلايلا فوزح ا تيري قيباد ابجاو ماري احززيح
 0 |  للولا دوحووئغرْغا ف لح زارحإع كئدس انا, طبت صائم ا نركلا ٌندَح

 وم

 89 لوك ن [ انا هنأ حب فرحا نداجن ام_ل م ا دوحو تركب ىدككل رحم دوج موعد

 فال برحراوهاما جلل وكلا ىلا طارتشاع مارش ايرتم د ارد اره
 يهمل طق لاح هلو و ب ذكس شسيلا دم نيف عل دلع ةتاضو يزوج |
 رك لا لوكرلعو ئلسلا ند ريع اج مع اكن هي دعل تال همسه أ نقل يل

 يقول رللا نا باوصلا تل اهو قدح! ضخما نار ْس ايفرت ن حرب | هدرز
 ىو راس داسف اهب دد دينا فاضم لا فز نقلدعل روس ام[ ساا ناد
 | للدوام وكي شبعو ص احلا تركلاررشتناوجا ومس ان درا اونا د جشلا
 | - ريكفرشللابٍر سن اوكف علو قيداسلا | رهستلا ع شيد بجاو قواك
 . تينهملا ل متياد فزح ا بجاوريبملا ثور ا قلد نكي كر ب وتتم
 مص ياي زو لا نكي ناريلع قودي جلخ افا افلا

 دئاواريادل سلا بيا” يازاتنتلا زل تاشكلا يش احد * احد منا أميني حي ا 0
 حنو م فرظلاو تن صحّحيرم انا تاودف نب اكوأ ناك ف الاى
 رودس أو أر كمسم و يرََث ملوث ايدها[ سإستتو يرخا تاكر ديس رو ا

 . رم تيان [صاحو علم ءانوف ناكأدر رئت ديل اشعل هنآك نريرجللا
 وهرتتح ا قر لاوه تر زم لا تادكءارسا سرَمكَلوألاو ءل كا هثدتع لالا ف (دخركتنو مماحلا ورقم لا اسإ/يدرجومو ٠
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 ١ 22 به هوز ارج لاسم نايكناربلا بهو علل اد سن اكيسم ا يحد مشل » 1
 ١ ل (جرلاو (يسنم (ّيسر اص داحل (نأو مسعر و اوه فرطلا نا ىجسادوسر الآ . |
 0 واربح ثول دا هرهصلا ملغ ف در كلاد ٠ | وعجم آو شف همت مليئ تاير 1 ّ

 ' دز وعَو لاحلا دع ردك عاما اهدحا سليل دبسو الار ع بهن دما ور دقل أف 7

 0 00 ب م لسا ٍِى
 0 .اره رلا 0 نعي دارت ذ ان هو ارس ضر ابى امج كلب نام

 ا بركب نأ سيبو لماع يئ ايار بجي اريرعل او فرطملا ٍكرتعسملا»
 00 ا / و ف يهازس فها عدرا كاراصسسا ع

 ظ 8 طخ د اللاءدام ناد تخا تلان دس ىل م'بلاطئا نالاوّسالاب
 ظ لماع ]لا ”]يس !ررصلا نافزصف اتا كهاو قرظلا فريَسِسِرّصلا
 ْ ارالتع 72 كلا قولا دحور اغلا درسا نا همر
 ْ - ركو ايركز مالسالا يشد اًماز اجي زلم ايو ابا وسن يرام
 لصاماوه يذل زمام رامز فوزهم ا سان ىاتلا تارطمل فال لا كلا
 ْ ظ ماع نام اره اظل اىلارظيروكذ ملا مناي اعل او هر اينعا ني رب]ل هيب ديشدوش د
 هر اتخ اودرممتلااو حل ار لكن معمم اي ال او هر (يتعا تيزي أ لس اعل اور
 أد ءىارسا كوس يح ا فل صاماو ووين ايل ١ رعالا م كش اهملا يا (وكل اريغتح ام
 ا ار دارطإ/ لا لالسالانا نما لَن رجر ول لوا هل ا تاراخاد

 داالالمأ كاكا الات ع 14 0 1و لارا جسما نبا 7

 ظ 0 ل 7 ظ
 ظ ارحاوًيَش كراس وسم ا نا املس انأب ب اجار هكمراس راع ةللام ار تةلتيرظ

 ١ ةروكذ م ا هروصلا ف دي ديزإ|توسنم ات دهم اير ابر وكرالك سنن شنو ف كوكييك ذداك 9

  1ظ املا يف دانس |انأ حلا ضيارل دو مالكا د د ما منضعت ىذا مال ةيرنح
 ٍكرّسل فصرلاب هريدعك دجالئر د قا َءاإحْيل ا نأ ع اكسيملاإ الجيب تحبس
 ةروريص نابحفدني اشي ا| ذهوالل ننس ايل همأن ل تدني * دا

 ا



 ايمو وا ايهم ويل اف ف راخا ايلا .نتليريتملا فن كملاناي مالى

 ١ د تور كلاداو 0 رس ظ

 يفي ءالاماهع رع داب ن وضعاف وك ا

0 111 5 ْ 

 4 ةمددأو فّمصم لا كل الجلل و رصرَيسم العامر إيل اعشر دقن ي دلا

 00 (ديرااذافَ سمح لا كءالعو فور لا
 تك فاضل يار (َسلادحسلا كام بو

 ةرلروثو دن حر تاو يسار عساوا تيم : 1
 بمر اوالاٍلازى لابد حصتنا كلل اكن ومما يباع اعل تباع
 مآ طماع حملا انانوهمرتضاول| ضعنو تلو 1 اوج اد رع علام

 | كفر نايل يراها اذاو اما تالويز ةلدّعاذاف تيخو ريو كارنع
 ىاياتكاو هلو اهلطس راو اعتلى آل حملا نم ال نع نأ
 ينج م و ىرئسمرل او شغخاماو يس انت حاالص وير

 1 00 لامراجاطخ كال اال ين 1 تيتا لماع

 أ كررت رشا كاد : ىلا ج احا نإل لا قر نكي سسلا نابل
 . [سنلل ىولاشل لير امو ”تينعردلاوانزرك امانا 000111
 ْ السن ككعنإ 0 5
 ترزح الر (ََسف اوس او دربع [| نايت 71 ننال تاكو

 21111 اا (يحاضوتنكت
 - باو لصلاو هيعسرم ءاركيرز يب اعلا /أ فر ىلو علا رمح

 |  صلالاكو درئم اكو اهرب ايفو لحام يرعلك 0
 نا ره اطيهوبووملا 2 ماكو اسا هرج 7 ا يرعى كلى حم ا ف

 كيلا 1
 . ش 3



 ىرا [وكلاصتسالاوا لاح ا ديرانأ ل 5

 :كاوبج

 يحميك رهط طي 5 إي ءارهظر ل هنأ دا[ هرب لرت ا || رج هر اطعم 0

 ل اتش اماو ص هاو دسم ميتا راسا ةاراب هرب دقوسلل اعإر ملا د 2

 .ايوعم حتما يار دين اصلا عملا يو هردع كود (هلكتبزالل حالصلوه سَ

 ذي * 022١ انو ارخومهريرمل جي َكسسلاَم ضرحي فدو اب ارحم ء[داوعلارباك يلع

 ع امنا الصاورش خاوه فوزهم ا تإ/ديزر /دلازوخ كو الفدب (ي|رستس 1

 لا كنئيرليو يطري ماميلب 1 تالايبزرا ادلاؤ ناوى اثناوار بلا

 طاير ديَوار فار اري تصرما مسرخمدب توطنم ازيد

اعساو بردو دشلا يدا انغارإلاو دوبل( .
 دمر ةضملا جرا 

 يضم ا دير 57 اااكن داو زبك | ناي اى ارز يَرْصوْحْير بوت «لتعاةبقو

 سلا معلا ناهج اذاو كفا سنس /دبزيرآتن [ت اك| داما

 داهجلا حبر ديل نبل ى نب اسدلا كاقونا لاح ا يَ بم حتا اد هلكت نز إما

 و تاي تاَهآا1 مهر لاح ارم 24

 ثان نيا لش كانا )د اسم اع جى ارجو مور رن ن | الح

 يارد (تاكايوسحس نامزلار اري او يات ادا نمنامزل ابعاد

 اند سنام | ارلاغرل تصاب لاديولا# تيوتا 1!ضاعياا

 كلذ فالح / قليل ارش ل اي اررمهو نار ال عباكاحالطس| ف اغلا ١

 ياو كوتءاف ايزركيل ا در تا الا هلام 3
 نإ | سئابرلا انريكي دال اهناع بالا كالعلا 02 ا

 زلات دلت بوث رود كاك مرات اي دررلادارخ مويلاو كامل الهلاك مر يي ضل
 را ام الا د ميا اعاك]و

 ب

 0 تدق هزوأ( عدل بر 0و تب اني ْ
 ( يطا هنرج بع دديحل انا نع نايزلارساب هر ارتسمخ ايد

حلا بارق تا تالا ةرواو كالعا يايا "وامان 1
 و

 ص : 0

سلا نره لل تور صم
 32 بدلا نعلم 



 ا . تاس نحن اك ريالا مر حلرف رجا نعردر ايخالا :ااىلرفرج لا كود صرحلا

 7 ممرحلا ايلا هلوكلام نإ لع يرج ) لاقاضإلا ءافافأ تو نو ماتكو ثوم ا
 ١" لبا اماءادلالا قرترلاحسسازببش اامالت اذلا اشرهرجل ايدام ادرهوجساإ ايا
 اكناف ايزصسن اكت او مخور عاما ف مالكألف هك لّيع ديز وك ٍقرصسريَغ ناك تايرطن تاذلاربا نع اكلامسايربلااذا رمل دردوبل مدير اهحإاي جايناك ١١ فرظل ا ناكت انملوتدانو رهو ك الميروصب تك د ايدلا اره دز فيررعحلا
 1 أيون يك وسل او ويلعن طع نااءاحغرلا بجو نسيركل انصر ميثم او تلخرتلم َ 0 اجو م اد اج يرسم او تس ررصبلا| دبع ميصيو مخير 26
 ظ ! مصحف حوجرب رلاو ار تحلل او كزلخ وعر يرحموا بنحب سوت
 ظ بىنصترماو | تنصأ سررصإلا سعف وراك فورظلا نيرا دك تلو خت ا د يعرلأ كلاف كراد تلح يرا دو ناكر سارشوم اهوارعتتللاب نوضوكلا
 ْ مار الر دغاماتفا صا مألا افورطنركتإل وكلا دسم يلف اضالا كين
 ١١ اناعراقر لاح الع ب مدا خاسي ارم دك عالخ تسلج حق ءانل [سايحكوت
 3١  اًهدفراداو نر اكرلك عايش وجهي صيلاب ديس خاسر ادتد ١ نك ناوخاهسر رف دنع بجو اكمل ا نعاربخ تحتو اذاكاطريخنوأ بط
 |" 2 نء/ارادكوا نلح ك ناكر يا امتبملا نو ارماركت اضالا فادح غم رمل دنع
 7 | .ءانننهتلا جيرخدا فوالوهو ظل ع دم ايفر مادشو ا كح داكبخ ا
 هي اين مامر: ناك اد هل ونا رمحبل ا به له ىوَرب كلوز يا 5 الي نادتلار ءاضدل ور مضجررَح مدع امر لح اد |( لرسول ايا فالخ

 | ١ ةليانا/الر وصخ نز اهعر ابحإلا قةري اكالف مسزإلا حمص قرارعسالا تارذلا
 | ١  اكناج ريانلا تلصحت اف لشكل صاح رغيفوم ناب يت لوصتروسصخت
 قيل وي[نلا مالكا طمس ند به رعب ئاكةربانل امدح ليل اك 0س
 ٠ ١ وير ربان اراجع عاذانب بجاش دون او مالعلاعاطمالبب دّحملا ١ مل اودكيملا مالكا كاس انك دوصتم او | ااكك هر احرانلاو (نكرفايسل ارك دس أو
 0 : : عا : 1 انكر نسل اويوجيو يجول هدي انلاب مالكم | يق يسن هسه د دل ايم نولي نانو



 طن كحل نكي نابردظل ار . (نعاب تركت احتصولا كريت ثازاريل اهالكن ايماشلاو :
 اولا تا ذل تاءاتتشاوةتدائارسصتورعل يي تايزرج |

 لاك | (مز اش ند سدا (َه دوو هيشن أساس فرحوا تراسل لوس ١

 00000 كا د اه دوحو نعول ايل ن ا لو ةصاخ ا ٌةْسْزابأ نم يس

 ردكم الار ايعإب كلك النو درولاكد دي ام قالخه يق هت دانس او هت داق

 كو دءنكألاب انرعر (حالا داع ازا ةنامإما دإو ةنيزاي حبا دوحو تأ
 نإ ب يل اخللرطرل ارم واس ابد امرا ساب دوسعتلا ود ايلف تبزإلا

 اوما ضرنرفا خا دس تاكل عيب ابحإبا دس اكت ادزلا ا

 ادايحو ايزل انتا وجعا نيو تالا نعسراهخلا يشيد ل اوسأ

 ناب[ 01 | تادلا نأكل ١

 مس وخل ا موعطلاو تاولاياك هي اي احلا حت نايخيشد يط اشلا
 يلا صرحت دكو لص لان لو تاو دلايامرآر مس ]هئوشألاو ْ

 0 مسْعِشموناه تاون (و ن اعزلايدنعر ايحال ار اوح حبكم يعش مسي ادم

 57 0 اردو هلا امأو نيحل ابو ةثملاب اع بو

 هك وحط شر يح نع اريح انا فرط نود يميل ل اك صايل اكورع

 : 0 رت ئع تالا / ناك ان هرثكاو ا ريدبحُي احب او ينعم ا تاك نإ

 اوم بضنلاو بهتل او عئرلاب سيؤدي كمايصوخاعانتا يضر
 اهساكرور شاكر دعت اتريداويب دايس ناكن ار الاد

 كرير صيلازوجو رعت َكوَبفكَ ال١ هواي ريس توتال هل اصف د كرم
 فنالا لمن تنفك بو هو كل امي اراتضومو درج او فحول / دحم

 ول لمحبي لا «دطواردسالاببدصتن اين يشتلا توصل
 ضف اللجان اسجل عجم دب نرحمل (ك اوبجودرأب رجلا مون يف تعد كوبا لم
 .ةكافقد شب اع اهلا ن اكن ادا ,ماردلا تراب دكا قو 00
 بعلاو ميرلا ا تاهولاز اناجن اسامي 'ك داحس و ٌمْسْرلا مرن لعوب وت
 مافلاو و مدس فدو كا ام ا هلام ذك دربإ هبضتلاوؤرالام طولا اما

 هع د .
. 7 

 و نجت
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00 

0 
 . مياف ضرلا نايتس دكر يح اوهو ٌبو رم ا فاض اوه يسمح ا قاوم ا | ١ 'نإبل اثم اذه يف فرلازاوج يف ادب ميج اناوحيف هلع تقلا سوسو

 الار رت امزلا اا تالا هيحلا كله عسسا نا ١ رطب منع| نتن ان وعل ىّضرلا كل هز حجار يلف مشبب اهلا نار حلا نعد ا تادرس ءاعبتيالك ليثحو مايل ارش درب سما م 7 ا . الاووعا هر كاييص تابت يفي كمايص قرد ايز.واتلاإعوهاع احلا

 ب نا م1 قوق 2 . 7 : :

 م 0 ا ىقكافا لاو ) 0 دي كدر اوحيلو لاو بصرلا ب وجوبا متع عرق تح - كرد ل |بخرت عوف نامل دو شوكلا امالخانر لو مي قولا خيو حدركلا نايل ذه ضارة سان انلاركسلاح وه اكو ابار قارغسم ءايرنإلو ريكا »قريسل ا ن 2 سال تنم
 0 ٌيرصرلا ىدع و ئامكاد اعدت ار نك شز

 2 اً امامزسجبا ميسفماد عجبا يريسلا دود" 0 د هرجو | مميصن بلءاماق كتبوا ارحم ا ىاربحو ا
 0 د ور ورم با ارا كات

 ا ا را اناناس 5 رايلااع اى[ض هو دش ات
 ١ دا طفا/اوحسرخا الد دوعل نحمر علا ف اروبا ورضا/ررطنلاو ديحلاك .5 | الئ ضسام]تبسلاو معلا لتلاو نسم نسوي | حنو تتيسلاو َءحمج أ ظ 1! 2 تمام ىلا اواد حي اميل حت ظ 0 1 ا تر اح تسلاو معكم (لعْمل نع 0 (ٌماموملات اعاو تح / كل اف رعفر | : او ىحصؤع سكي اح

 ظ ”اشوأع كمون ويلا داري | ذكو ياسو لبو اييعأا ل" 0
 ا هردار



 تارا هتزويالف عربسأامايانم هاو دات ديد يذلا ررإو

 ظ اصلا اشمو ار لاز اجار مونلا قنركل /,يلاو مااا نحمرهاناو المع نضع ذ ا

 ا ظ لأ كيا 0 '

 0! ا[ امسارمخو سرحبلال عاوك نسم ن اجرب اك اكد فراح نولينأ حش دحإ/ نم ع/نإسإو

 ظ ش -ةعيفسنلا وسوم >2 هرم ا ةنسلا لواوطبتخ حفرلا اهلوعرر هم ا

 يل لا رسشل تاكايابزلك فصرلا مد نولي اب هانَغيفخاو تانك كين أحب

 ايرادات انالخ رسم د انو ديون دهر ادفع رينستسيل ا لأ

 0 ىلك ربح ءالصا اردبم اا دمل نكيحارابو بل سمللر

 ب امالكرء اس كنف ديلا اوزعتل اهوحم ا وهذا ت انا مدلل مع

 كونا حط اهزرددست ًالابؤنا انك تييشلا ضلال وسلا ءانلارسأ

 ب (دا !!ودادلاكيررصا ل اسال دوس 0

 الهلكنا رسزلا وكتت | العئادنلابي اهل | [ة اع نادنلا براضآا و تآبيزل تاع

 كريزلاوناديزلا برك الع نو كيرلا ياما اذ تادزلان ((وا كل( تصرا(ب

 بارع درا مل رج فرح لعل بإ و فنصلاك اك يعاب ا يراك زعل إال عام ١

 و رااح راين ايعا بابلاا نه نيراعج يح سا غّولاخ نيه يرشزلا
 كاكا انصول اب ىنجب عونا هب ادسبملا باب را باوصل او ميالع (ة سارعت ظ

 لضف/اًموعإ نَا او كوخا صحار نشا ثلا م زشاكل ومع سا ا

 0 اا ا يشرف اوك صول ا يرجنر اج برسم او دحإ كش

 يح !لرغاذاو وون هنتسأ عع وسلا ثيدرهسل اما
  ةعشلاماو كانا حس نلر نارعلا مدمر ههرغ يعور تدلل ادي رعف

 جد تس نيزك برايل لوتس نمنع لدبز براض سو كانتشر اد سآو

 ارا رتل اضوم داق 2

 01 ماكر حيعرم ُن أولا كو ءاياهو 1
 تلك عل ريا سر فاس لح دنا تق  امرعو ربا نموا ءانل بيان هدجإسع
 ' ناريزلا اقام رمل نيوربلا نوعا العاق دس امو ةَسسس يستدل ضنا

 30 . د2

*- 

 ب لا

 للبث وب صرب 7101 را

 00 ٠١



 ا ا ا اا تعد هيو حو مس كل عع

 ؛نلانالع سولو يزد جرت هيحاو ىلذملا لاق ييئركلل فالحب لا نعيعوقرع .٠ مادبا نوفويخ توا ماهفتس ا عارزرتحأر نادل /مرتاميحي نا
 فص |. مجن ام افرع نو داهزلءد ارعالا طرمش | اهلد يرن اريمخ كلل ءدىيمكء الم او حمو ]يمل نا حبا نم هير ايخألا اقر تتاكد !ترارارو جان
 امد[ ء اي طداضالالهو يعرج اماه انعام تو د ره داسيا نيا دسبا نأ
 ١ ,' ساو و ىلا لوف وس سر هلوكو تاامحرا ناو عوفر اي( تل اما قد الحلا يف
 لوح ايئاو ايتام يخ اي يا عطا إعإ انركرمل ا اءان يدهحب فاد اسر لخ
 لق رقا/رنا لع دب ميسور اطر له اشلاو ره او هحطاقا كني انو كمل ءاهندم
 قلاب اكازر ايري صد نوكو تبا لا ةلسالا يف اكاره اطابس ام نرك سن فسجرلا خم
 ةنااريصر نرحب ءاف هه كلو تافاه ماا ثدرئاركة دب ءلوتكيتدرلا كاد

 رقل نين رس , 4 0 / 1
 ١ 5 108 ارمهص هرب |عصلا تاب نيروكلل اكاقو ميلاها ف بحياح ا ثبايرح

 0 وكف لرحلات طر ساهلة وفد اول أى بشل رثكل كل د ظ

 ارجل اري سفاد نرانإوار مان عوج الفزع ارييحلا فالكرريصلا هي[ صوس أ لحفل يزدتلا ىرر اعزب لا دس داسلا .:
 مكيزعااذا دن ,ركمو براصاوخممضعي كلاما نيالا وسو انعرت##
 أديس ايم الع فوط حملا نابي وستب صو نادع مان ادرلا ماكاو الحير
 , الراب ولن اربح ا نعاريم العام يو عااء ل بتي دئاكرتاجرلاو ايت !اهرجاو
 بلاده ْثصما كافيا د ض فطدلاو عزان اككرر ايلا نير ركذملا بيلمااؤررابلا ضلوا كحول و ررايلا دارا نلعابو ابلاغ طىمجزرابلابع ديت
 "فصار نيحاما يف لد الطب عب حوت ام مم ان ع تاب عارا لاحت اوكو
 باى دوا يمر يملا ناب كلوتلا ناكل درهما [لمال و زسبإ رس ضرره ا

 :(سلل فارما فصول نان ييدوكلا جز ادج اب عاسسلا

 ١ ٠ دبيجاسوت اربح ايدارخ نيزداحلاطصقإإ اب الاي يدورو دحارل ابا نع اخلبالا
 1 كرلرملا فرى لآن |وجم ا حم هزيل مرط هيل ( لق هرج رم (عئان درك لاح ايبلواما ع
 ئايرحا ارحطاكاداعإ امر كملا ا حد خ ايات يوّمسل او يرهب فاو ا رلوتي ميلع
 نم نال دهجل ىئلحا لوكراليل بس نط اخا ضاع ساركم ايمدعن أ ياكدهج

 يبل

2 

000 
1 



 كا 0 ا شا مسا 1 نعم سس دعس سم موس ل

 غل 5 تو د م و ع ل عل 8 سك 9 2 208

 لع ايوكيو كا دعاسولا ءاناحتإب| قا دصو دولا ولخ تاركيست ي لسعر يبا
 ظ ات 1 اهرلاردجن حار ثأر اعد او الدي استكالى زهجن دحا فون لز حط قاس

 ”ياتنا ماراريدسلاو فو زمب اتلعتيل معه رو دعما ئلبوكدلا غلب دابلا لع نماتا
 مر يداّسم هاناصو نم شدع بيج اوي نإ ضاغاروتر يسوق نلهاقا هلوق تلا نع
 فلكم اها يا نط برست هورنن (ةالحر ىااطاعونرا نمره س هن يملايهر

 هيمسال ال مورلحفلا يطع نم اوزترما يي بطعلا تاره ئاورم اظريفده (كتلاف بيجي

 نازل اعوام لاا اًصندنوكو أهي دنوكس روك! ثول اف ىو | لعام
 نيِؤعا بص[ )عاف ناس سزلاو ثصَرلا ]| ى اضماويس انفك ازعل امن ليو

 :نوح او ملئ ضمْسؤ سرع فوس اربع ةتورك ميغا تمول [لعاف باننا[ لاو رذم ا
 رم ا وع[ عائل ا بيات فركل ارك ساررمو فصول ل !ئاضم اد سرد

 0 ' لصف عوفر لا نعىجاو كيلحلا كلو سرعان

اهرعاراٌء اوس ا د بر تالي بز هوبا اَكاوَك دردالق اوكي اولا فاضمو (ىاا دس
 

 هز خس هايرعا ناو دنس ثصولا تولي حد هتف لعا موعد نري[ كحك
 ' ممالك ل خا دوه انسبأ كل ةز وجاك ذ بز ضل ادرى انعورباوهو لعام يعا

 ربا رعي ءرعياسو إكس ميلا ىّضا ابو يا صرلا توك والك د اًااع
 عيئرل او نسرلات دلو زارا يسم كون اجو برحول بسن كنا ]

 مو ارسم فصرلا فوك هلدجا ناهحوز اج دبر ءاتاوك ار [قاياطتن اهدا
 ارجوب انور وب ابواب ساريخث صولا رار خإبا ور 4 | نع( يش تناعر ورد ندين

 رلياثلا حولا عد ايمان ع تنا بغارإي احن لوقؤاك نادل كوالا حولا سعير ]

 اماوحاتلارضآحا كارت اهو ارّبم او هرتجاب فرات اوغلو ءلر حسو ضار سياصنلا
 . واكل هو ثوم ارييعلوفارلا ثيجيل ارم[ تزل ياكل ادبجول العذر يتسلل اطار

 ةركنلا عقر رلب قاشل احول | عدا جر ماما كلون اكد امرا شي اعل الكت او
 م ماهذسسإ/| فحردب عروولا اردو ريهسل اكاذكر مدح اليارئم

 .. لحااوس دو|ءانلابادسلاسابلا امهيائاع زل ءايانم سهحرل (رارجره تكن
 لجون انزصإ/فالخ انه سهجرلا الكي اب قرنل اي بجاد ماقد دز وورلد

« 



 " ام دعس م اكحاب ءلكو دحات جد هلا لحما تارا عادإم >

 كئرإباو هيوششلا ترويض راح غم |صالارم اسوا ىف نل |ى بسال شالا ٠ ين اوهونهجول ار حان الائالارسار و زح اس الط اّيؤصالل قفاس العام ان 2 ككوفرايخرحا د (م'هز راق تامجرلا كل ذكا يل سسالا فالخومر (كسمملا ١ قا تمحو و إس إلا تالخوسر ا حنس اوتيل ال مجالعان يويكا قبر
 وبجارهفدحن ليوم لا ود فطحلا نرك ناواولالصأ ن (حئويرو انا تحتي ل هيلا راجت ا لوالا باوح ا ع درب تلك تافؤينا راما ليز تالخراثأ ييززارمب - 7 ةئورخا/ تلد لاز راعأ يف ياك رو رتحلاد تكن اف اقره ى لاب جت اينمسإ .. لإ نشك دونم اهتسسأ ا قلو ماهنسسلا تبلور لتسعد مانام ظ اج اس سلال مكتوب ىحر اك دبر قر يملا يل تل ف ةرورضا/هناب مخجل ناحاو
 1 ىراذاتياما سهجرل إعلم ناب بيحا تلقلصإا اهدحا ةتفأب تاهجولا
 | 01 لو بسال عرفا وكل ع ترب بل | ادهم جرئ اها خا لسماع
 ويم والكن او بعاتسيسيلي ولاول يرلا| له ن ادع لوخمم ا بأي 7 ١ ايس كطعلارد الزل ارك حشا و بحاسم اا ص تلا را لا نع | . كسا صالا هنا رعوا ديز سو ىطحلا نيت يعزل هركذ اه كلذ كرار وبامصتتبح اصلا مدبب ص يستللا لماع سلارصزج يعد 0 اما تو بي ازكشتسا مح لرخملا بود ب.طييلا تو كلع كيميلاو
 .٠ ميرصرلال ماذا نوفر حلا نعىعاطءانلا نعاساند| العاق ءوقرلاد مر ءىصرلا ب وان يعن نو ريزلاو | ناو يرلا راق اوعالصا (تاطَسإ تاو ١ تءاربلاق واكادعل عا اضوم البس عوفرلا واسد يمارخ فصرلا ترك ع كو ريزلا نياقأو كايزلا ناي اهارك دا اان اّباطت ناو فالك رسم
 2 كاسم انو ترديرلاوآ يزل كبتج اعدم از ىئااودحاو أعرف ىوسسل
 «لكرملاب هراربم يالا هله وت لو اياب | ار عامر دكو هدول ل ركاس خل (ن 0 ميسور ارجوا م يزوج[ ب دلو م يو نيس | هناك تو علا ا ناد يزل

 | ١ وردلاو ةوهردو دااوهو يال ويشيل بالا مده قملوقو تانصلا
 | ١ رهن ا.



 ش ؤحواطنلم دينا دحأ عاق ةئادكرتلاذ دش دامو د اترهز م

 ١ ١ ٌروكفر (ًسالعا رح ا تاذح أوعَع اهجرد]ا ة تمم لالعو هتعر ذم ا دلما ال

 ١ .ش ربح ء( سوة يت ع / اع ديزوتعاف اننا ىطحل (ب ل احسسا

 ص درعمم ا ايدل ىحءالاظنل ددعّيس نا ى اثلآف (كلاو فّشامو 3 محلا (ع تطع

 ٍ ىرعر الح درت عملي ' ناكنطحلاح نسما 7 اوريخ م(

 ش : اوت 1طن اماه دلي ةسروناب ضعامصرلخا تيفو

 ُصَباحولحاَر ' صماح ل لاراب ايتألب دولا ينال ام يزثكاما نعام رضسإلا

 5 ًَ يالنم عاتما/ةئصاو م الكزبافدملدزل لل يلم ذب يكاشإريغاو ظ

 ١ 6 ْ راح :فوعارّييلا يعوضوسر اجا ىجانإ لاا طب تستأساب

 ا ] ردو ع لوا طباضلا | لهو طبحاىا 1 يدسعا دف ررتىاضئاح ظ

 راو عيَمحِعأ | ديما نعدنصسر ابحألا حر يامن سأل لوبا( فق لبالل 1
 ظ ٠

 ١ ئطعلاءانّسا كل يضف ىء ضم احرلحا فون يخازاجيرل هر ابخالاةعح

 ماع كلوب اش ماب الار كركي عضّيوهو مفتاح علاز اروتيرلا حرص يي
 0 ظ

 1 ٌيلنالابرادو اب ارظن تايسلا ٌتطحلا بوحو انفع 1-0 :

 ْ مطور مسن ادركسرتح او | يملا كا ركن ناو تطاعلا ياما و للا ناك
 ا : ىدم او ةرمب ناكاذا تلت تنتاك را تاكيوسا د شبعو نسا ظ

 | ْ ا 0 اعلا اعامْس ]كاع لع ا هرم لق / د حار اح :

 'ٍ تكد سماح تآرلح نادم كلل برجر طب كا رهخلا ع 2 ٠

 كلا حرص رص ايزي ]كو ثاير 20 نجس ااريص اهيزكؤ ن اير هين ب [جا

 نر سلا تالعارزو 2 يلام ل ايقنارزنل : ىبو ويعر

 2 يانا ولا مسرلازل وزاري 2 تايم

 00 و 9 شار معو اميبملا ب تلت ديال

 باك ك ورك كيمح ظ 21 د87 لدا ديك تلاد :

 وزال كحامار بانا ييرياهر خد كاين ةسولعاشو يعاد ظ



 ريزييلم ودام بليل ل اهو دبازخا لموت هر اضاع دنا دل انوي

 ماك نامعتو هرنذلاا ده متسأو دور لارمألا ناك ٍمَسي خانت
 ءلار رن سولوألا ونلا تن لوألا ىشل اك رخال عوتل لع فنحلا
 ارب وكنا مكس , ردنا بجاولابط او معي يضباعرلآرارتانا لساح

 اياوتك نادر امهنزكل سيرو ف ىف غطي ماهى ا دعالعرزخار يري اريح دي ا
 فلورا لون مارب حا يوسع اوي ! ئارمكو بعل ( (ن را اء احل
 انو دل تسكب مل ”الثو تابحرمل اهنا ععلدإلا ل( ند نكات

 ١ ب 121/ |ز اناا دحاولا جر ْسِب ريدربحي الد ك اكلاو 0 ١
 ظ 0 رشا سبل رتئامرداّصب ]ا ئارل ااه ل 0 >

 قاسإ/ى أ ركب اوك ىف هركو كا 0 وذ لءاساثرلاهانو زمعام
 اناا تس !اردتاز ارا نوكإ ارلختل ذا ين | باسل دع

 رنوك ب (افاس[/هئاباضنأ ع ورم انا اندل اًنآَو انعم كو درطُمل يل اوم
 رج عويس سد و ردد قرأ لحسن ثيح ع ترها ضيزراراسا 1
 "ا نواعم لا جل قطعا ارضي ا ا ١
 ١ لاح رد تاكدنام ير ىراامدعإءا ملوي ءلسج : ْ
 ظ 0 كاك دلل ند 0 0 ظ ْ
 ظ را نا اعل اًمءالعلا رؤس وِعشوينع ل ار صال ا حر سى كلام ١
 يا : كاربت عالطمال سم داحاارتلا داعأى 21070 7

 4 ايي[ ل و جالابجلا رشا

 00 يملا ا( بدول هدد اشرت
 هرحأو هنن طسدو هرحا نيا حاولا. ايفر وسب نأ زلا او دحامرسخأ/ .

 را ذاهب غنلؤ 1" سال حاير نالت ندم راي
 ضناحَو داو عسريخ الع ل دامس يخل دعم ديلسلا» 1

 يا حسي اهلاإع ملص قنا راع .ل١ ىطحلارييتعا ف مو ملص #2٠
 00 و دحاوريخ يل بارعإلام شم ظ 7

 ع

0 : -_- 



 م

 حبايب وياتلا نادبآرج باتي الا نارع ءاسد تاكو بزوغ يصر
 ا ٠ الهنار. ا د رحب يع در عمل ارحب ل ىضحم ا مالك احم
 يرسل كااتلا كأم الكل ساحر فالكا] وشو ىعسر اظّرل اسم اداحتا
 انيضيعام اقالادوكلاواطمس ىلا دلو فال ل( زغ ينل ددجلا لل

 لسان حلا تالا. يريأو لو ومع تالح الجم
 اني ددّسمل الطعن مرسلا دارت أر ديسسلا لطم ل تدوس منا

 تاو شيش و نقلا تل ساخنا قلطرألو نعمل سلا تاع
 الإ مص قلد دعنا (,رعداأ تن در جلل اضرع ابعاو حجات اف ملجم كل ذ
 38 1 اإع ان طمدردللا دعداراّن أو ددحل | لطم ضياجح ضاع درب
 ا تنننأ (دشلو جوت سلع العا ٌيلطر اهدا

 ]طا رع اشد هرئان تاكوحتم تلارحشلا_وهشنل ا شتان رعل | يف
 و ةوالحا نيباطيسوتم ام اري رزم ازعا ذما حما ذاءل و راتسو الكل جس دنا

 2[ تا سار او ةوالح ا سة لستم سيل ران ا دكر و
 اك اوس اهيرسا ذهذا كاكش إو سَ ميتدوحرم ااعار
 دوج ئتضرصأا . |نّيعصلا نكد |ىتغصُلا سبح م احر :/| نيرعاش
 6 ا ير بر د

 21, كريد ايباطلا نام دجتفو .(ليك» دررحو تاج إي
 لوا سم كايالل الج اج حملا 0
 اما يلععتل للا نعتيمل ل ءانلام ددوأ ف 7
 ل همس ب ( نال وريص .كوااذا

 يفوح ره بوحو ا ذافذةيزارجأ ذ افذحوأ ايجادد ءازباح اج لجو ا '!

 هزار |يوئرورم اد فلل اد بحل تار م اق نئصم اك اقييزرادلا
 دوزمص ندوكلار شيش لاوأ د بالا كنب رم 2 ' ندبز ل ردعو ١
 (يك هر اد وو خي ددل وحك نو يشم ل مدع دامغلا نأ محول

 يتبل ك]ةدلد نع ئييرصبلا طي خطو و لدم نيعاف فر كتر رز 8
9 

7 

 , 8 ١

 ١ 1 ١ 7 ١

 ) ءد للا .ه ,
00 

 ريح 1 ي “ل أ 1
 . 7 د 170ا الا 7 5 ' 1 4# 6 ١ 6 1 - والخ 2 |



 نسل ايعب لالا

 كا 0
 ظ 7 ةرهل ابطل ءدبز دتكنحي انكاديز الط يل ركل رثهربخ عليطاو رز 11/12

 ا | سر ىَحلا د وعزا 'مٍدستلاّتح
 نال هرن شح لاردلا نادل ةزاوجوإو ابا قنص هرااّل اما يلا ايلا
 م البلا سنو رساص 0 بلع / بسب ريلا اضل صرع

 الن درو دعد |هابأو ' كلل زل ايردلن [و | [سيلل اح لا

 م ىلع ن رك تأ نام دا تاهجورالس يشم الس ملوقوسا مما >ر ور انلا ق

 ا روش و وا نمل كلا[ باقم
 7 كول نيزك 0 0 1

 اسمك راسم ااس خيش ءاعلاو دلو هسئليب كا ذاار وزد اسرصإجرلا م مآ
 2 8 0 بالمس تاكا ذات اك كع 1 7 ةملختس] كوه .!اًءاس الملا يا 0 السرو 2

 ك1 0 اوت سيو مالكلاب ل تماهارتأاةيبئجاب تسيل 0 3
 لال سدد ذه زس ام جوا هكا تلو يا كنف محلات ري 0-0 ظ
 '” ار دصٍمرت مالسب م رلعانل الع برن لأ الوكم يب ارحولا مي 2

 يوقع امانا / 0 ( شالا لطا رب:
 ءل المل ىاشلا سلوم 90 الع د ايع[ اوشا ال ا

 2 هن اقر 0

 كانو اولا كإردعتلا هيضورعلاءرلطلا تاقالاوايالبلام شل اتمالس نيكل
 7 ا 2 اد سواد د لاسم تر راسنا / نوسرزسلاو لزق حَّراعس 2 تضل
 اسوا ا 0/1 ما يعم

 77 ايلد أرسم ما هاى ررعأو هلرجو |ورهت : و يسر صر

 1 ا رمخأ [/يلل كر كانانابكا ثد كيرمااع اعرهازرا
 ,نلالكعاس ارّيلاَءمصْوِي_ٌصلا تاكا ءامئحرلا 2 نإ دات ضوأيبز اها هر كلب

 ساطي لوغو رسوب االشبلا صرحا ما اجاهلخمكيز

 2 اه 0 ا
7 . 3 5 0 

 1 آل

 0 اكئلايلا فضا اح اماقديزءراد و 7

 5 رابإلا هله يف رتمرموا اسوم َه

 . ا(مالسرليللا تس رليلل اكلت يصوت ليمالسلا ب اكالو مير سريلعا لس 0

 وم يذلا لوشلاب /



2 1-0 

 ” مورس
 تصوم

 10000 لاك نافزناج فرصرم او ةمصل اسنان اذا اهل

 اهالي ضوكلا اشهر دعو سرصبلا دنعز اجر نيب[ ام 15 ادل ا فوك عر ب ارخاتو 2
 قيل امرّدتلا نكبر ساو رك دل تلح انلا وسد بين الاماكن نام ا ناكر نتعابلل
 نيرا كارز ترابا وس اذامولاكي لوا كري ]اريسل دنع ةعمصو تاك

 ثار ظن هناكو رض الئ ا دب و ا/ئيراَصرخ اعاد اوكزاوج ب ًْ

 زق يراوملل لرالاو ىتإتمابمل بلط ث اضإءانلا ري فال يمدلربس تايوتا ١
 هر حل ؛ اركي اة مصل مارس لريال مددتاابانتا/ا نس انيك ا

 لجر فالحممربم ا نأ دديح اسلا تايب ماسلا ندا ذو نرحل
 ا تمسك | سايل يحس لاق ربدلاخ انت 8
 ءلمجوا ارورغرار اخو ارلخ اناءابزك ولا لال نا (ب
 لخررمالغ ل رصكو 1 يودع صح وكي 1 ركب اى سيم ار رلحت
 ' ”ثاللا تيوتا يح لك برست مولل كلا بطت اقل
 أ يكل تحل ةرياغ اهْيِعر ابحإرا ديئمل سيصل اي لاول اةحاح
 0 ان اكرلا ند“ مل . انلاكوصحٍإءراخإلا سوار بما لا احح
 قامة نصرك ظنوا ةقرعع رب . لاو احتل جوا ارو جيتار اجرا ار
 0 درجات ام ريا اصر اح نادل افرع حلد هدم يسب نوع

 لاحار بص اضلا 1 1
 رداّتم لا تاه اول امى الحي 00 و وعملا ةناعي 211

 - وفومالكل ار لص لام جازحا مل تار خخ وحرم ير او تا ريودللا
 0000 (هفمسالا ن إلك لل دو مسير رصتع (هنيسالا
 ا ملك ارسوبو ه(صمررلا ريس سل | مول -ى ا يدصوخع
 لَو مك نعش از اهعَحس ارواح -.: لل ن ااياو ىضرلا كل اك
 رول هيون ىذا ا مالك وسب بيم أنسسلا ب ار دصلا ةتيكرم مالكل يعي
 0 0 دررقل هريدبام نيب كنار رجلك ل صاع
 007 تال مس ذ كل لل ىكيوُسكيكد برم سرب



 0-55 | هوبأ ربا زوي تسالي لتشا نار مدت " بجالع لجن اك
 ظ ل ل يلد 0 يسلم (هيملا مالكز ار دص يي ايسرأسو
 ا كاما نحل رحل كلا ند اهدام نع .اضاماو ا ار حامل
 0 ناقرادلاه رم لع (ريامأر هرسضاراب ضنا ليال اهارخاد

 ظ ءالعلال افاكرفن اطير يرئحمل ا هش رس 00
0 1 4 70 30 

 0 ا 7 2
 ل م مرض ل (يدنلا ل 10000

 درس صول رانا مار ةلسلا حم نة تار رسولا ناد
 0 رد ماو سرب اك ب/ثيو يتعرل

 ءاود روس وعر جاتلارْهإد ميلا ر دام ع كادوا دعس ايزكي ماعّتوع
 . ٠.مايزسال فراك دئول أ تيعقو ا تق اعاوسو كن لعل اي أ ى ا 7 سبل ا

 ا -
 72 ناكتاهرادلا ل جر اوخسفارنإ/ا كل ذأ 1
 000 0 لتاشل ادلع كراس( اماو هيتس
 نان يكد ابار نعنلاب ال بارع

 51 ةروسكلاب حرا نا تسلا اهم ام 0 ساو وُك
 تالعر صلاه ناةرشلا ير يرلا ناميشخ ءسيبللاف دي

 ب قول زاجرباو شخ راجعوا ل

 لال يسيرا رئارع رو 505
 ياو يحمر ا يب زالارادل | ى اسرع الج ا ران تورع !ادسيوا هنأ دمع ىلا

 - قتاتاراوسإرابررسحلا مدي مرسم 1 (( نسما مدكولذأ كيرلا
 اريل نامل اةيزترأعلائامار عتاد باهلا نطو مايرد رار ءالح مزمل

 يذلا



 ”ةرورع اس و دز اب اشار سار ا كوكبنا ايبا هلل تير ح اعل امتح يذلا
 ربعوا ا نم دي «لومتأود بزر ا لف كوست كلنا تإر اش اءاري اسف ع سايل اردت :

 نيت يوتسا تابوت د باري دم ب تان ايس ورح ات بكيستو كلو
 بي | يده قري اخس كلا كك سرخو كوي دص يوك مسالا ريكو ا
 ظ نه ذر ايل مدقرلة ارجاع تاعيتصميدتتمو 0

 ظ ف ربما مسك لهواهنر (ىسلاا ك اذ امير انما ةيسجو هت دياب طفل احا

 بلال وره اطلا سومر اص هيتس امن ات كل 50 0
 يلف , يدرج يكس أ ديم جنرال / نيكس ىلسي و راع س[عص
 هدانا تبا ابا دارلالبراح مراح هناي رسما لع ءزاعالاابلا

 ْ شو اك اهلعجح الح ورح نإ ارك | عج نع مير اح هنري علا دشروهلجه
 ظ هبل ا اسلي كرلع يجب م كس احر اشلا توتا ن يزعل ان

 لنص : ند كيرلي ةذلاوف كلعويجيدلا نالةريخ - كنار ا رسم كرلع كش

 لأ ت حا اذا كن اين كر سقع أكس احول ككَعْن اجلا زيوهو يلع كنأب

 3 ازيا كا ادهإارشرلاد (َدَسس لع يس درج كن( دع راستنإل
 4 ( ياها د كيلا دزوعسرصأ ىلر 10 الطنملا كرات اييبوبإلا

 مشن ابراحلا هله تيضرُمعإَد يو يلعانلا را مديرا ذر اهردزرحكر جسم ا عدم
 تي ماو ساجإلا ايساو كلو أ يضم را لااله قد كور هيام ظ
 درت دا كلت ا يموملا ف قنا: لالا حجر اذا سايلأ ايا انانإب 0

 يبزرابلاو امير لطانلااوزامارشان أس لس اهرب اكرام

 يا ما حئديب ام اعلم لصألا تاب دلو .]| نع بتبجات
 ظ
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 >> 225200 ----_-_ يفحلا تي

 دز( سعالاو لح ا يرتب سعت انس إلا |ءاررلت اكدبز قاب نكلجبا سس

 اابع 0 او نئايفرو ذم ا ناب لرالأن ع اة رهاش احا دحام تكلا د افاد
 ظ ظ علام ءااه لاجالا باب اهيا لكنا (مد ات الخيدإرلا تالخ

  تتارباج لبو ]صإ/ا تالخ إن يجزل االكن اعنا املأ سعف َهَسِكالب
 لكما تازخإ دانكن ماني اهعاسمام دن اتا ؤامزاج نيبوعلا

 . - د- تتويج 2 1 ٌ ٌ دل يي ض ةييسصعل -» . 5 2 واسس
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 اص ثريا رتب! اع]ءاقل حير تالق َثطءاقام امر هاظف بز هيب[ ب ااا
 0 اواو ناعبزلا اًماكوع هتارجرورج ا ىلطاتزرابلا فر تافؤص اما ىالخ قيل اك
 | 2 رئلأرجلا مررت الك ءاربلا يرلكأ حل عّبلءاتلات اد | اول ع تر بلا
 ١ طيس تلا قرح حم اب نرخاتملاض يسخر جارت عزم او دشللا كلن
 نايل اوان ايررضلا ناك ازعل بثت اهل انكي ل ارعسسو سسئكاسم ا كلايأ
 ضل ءاءانلابوأريهصلا كم لوبلابا ريم ا سي تلك ومات ر ديد اماك

 مارى اه هلرق يف لق دئا عد ملال ع كل د عنص كوقنو ا هك الرفق بماي
 رياابرست ناد تل اورشكن ا اركطْيدلا جابر ار اعدام رك

 ا او از ا هديبشل لخدانلا نارعرد لك دياي ىذا اراتلاياورعمو [يَع
 لوباوريذد تناامالوشرابا د اسك سنوااطيتلإ ادا وشل( رتعإم

 اه دعا ااننيوا طرشوا مايدتسإرسا ار بلا ككيوامددتال كرا عجب
 ركزب وخر رابارلخعت مدل عضر اعاجارخا ن(شلار يصرخ اك نإ لطم دين 011-060 ؤ ؤ]ز ز]ز] ز] ]| | | |

 ول ماب كلاما اع َىللج طرى الك عَن اثل ار وصب اهو ار سستلامراعيإا
 |" كرشالكا|َلئالكرراسإج طس دز كلف نايس دس انها لاخا
 الك دل هناي لدم ب راك ىالكي الككم كن اكو ىالككا مدعي لجأ ء اك
 ماك رلرعا هبا ماكر حكموا ءرغرالكث اسال ٍءايدلَساَم نرد صفا هريغ
 انوار دابا د هاما مسرب ارخانافاوى حرلا سكاف كور كلك السر اغدوا
 . ,ضللا] ارمرلاب هتف يامر مالس كون نإ[ يف يلع تا قوربخ ا تءدعولذا دالللعم
 9 لالا فربما مدفرل كلا انيس (مطبوَما محلا كطعدارلا نا للعم
 (نا !ماانلا نا اضويزااوعاما دو االسم يل لا مرل /به فيا ليو لا نا
 نعم خ<دارلارتملاوإ يلا تيلكى دج د كودي اع بالكل ا وعلخ يق امركم ا
 - نيؤعم ياللاو لاحت اوقع احم ايف ذكى داص اذ هو سلا رون اهلا ناسإلا
 تور اناا ن ف دعوه يايقاستلاعدا رلهل نه تمد فرش ئالخن يي دنيا
 ستعو كرس ط يا كاك اح اما اياع لري اراد حما امر دج ا
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 للّصإ-روتاذاو كلف“ اسكر نسح تمس كدر دنع ءو كاذار بكت

 بيرلاكُد اذا عيمسلاو كسي مو رتملا اميركا اًءاهطيراه الاكل تتذحت ادا
 حل هيلي (وووسص بد ر رج ر عل ل لا 5 باوجف ضدك! (عدو ار اصلع

 راواشبال از ..لا سس وريخف حا كس يل دنع بارجة وز 21

 ربدتلا واي تاروت لل اهي نياك اك دعب (يياربجح ار دمر وَح كَ بالا تاك
 ايلا وحس اارسلاو يحصل [وسلل ب اري اهل اكن كى حضإع |ا|<ر دنع
 اعنا ارتد سلا .ةزيوتسيتل ءزمتلاق اجد وتر الت يقو سب انرلا ككأك
 سوالب نيك ءكد اباد وسعإ |جايحإأ ضراحيح يشم
 اا بايخ / ا | ىحص عاج ن ل الا 1

 يملا لا يم زجاحللد تريعو كلامو درسوا اما داما ء وسع اوجا

 تاك حضإعا/ راو زرع] لف سمات انماء ن ايو د دما عصر احلا ]صك يح
 نإ رار اوح اب , هدارعت ارو ابكار (,اإديز ياجاكك لَو َقاكلا احا عرتم (نقنسسأ

 ناك تح نحو حالت ل اك اورق لح لوس( |( | لحن ربخ ا لك تنمو تحصي

 درلا به دير فرح اهل اس ا(ىيلا اذا قبس لمطعم بهوقر كلام سارل اق "1

 تن اكل انو ءااه رحيل اال اخوان از وكدلوم ا عكيصرلا كاك تالا

 لير و ءاومع اعلاف ررلخلات نلت ضو يشبو بايو لحس هزنعاذأو /

 : تورط تيزهبا ا اشاد ار ادتو رايس مارا ا [!(اهانضماذات وكيت اءرت
 لاو ايف بابلإب دانت ا اداوزاوسللا دراجي | يلا ب ه ةامو ثححإرات اكمل ا
 لجرخرلا لاق ن اي ثان اخ اهنا .احزلا| به دسد بايلابح || دامك ت رح أرك«

 ةايسجاف وانا سر دقت تا راماعلم و وفك ت ازوج مارت

 ئانوعي . فج | نعارخ كلا اسزلا ثان لومصح تول ا كل وفي أح بسلا

 2 دل وعيا ءس داس ؤرتلل كلذل تاضاداركبو دينا نكي

 ا زل نكت از حيت ةيلاحا بايلاب ذك بال
 ادو>و بوو ح اميانعي اب حاملا سكاف اعإعّبو ركل م اعو ةيمخأ /
 ناعباغل ب ب لوحنم ك داو ا فرات !نعاذ | دع عع ايلاب
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 ١ مي انوا ثاارهاوإ رف سلجن امرك ن اسري رتل دس تاوز طيز ءار اهسرإ كان 2

 | 2 ءاملاٌيلاةرييسلا اهدنا ءارا لحل د يّصرلاك ار دمه طرت باوجاه زف اميلع 0 ب - هجم 1 4 ْ ةلالااملا وت تلعب ا رعي غويقرطل ا اذا ناك ئلكلا٠ء نفل اةحاح
 ١ ١! لالا ديان[ و ريوزفل همنا بسلا اجاكس ئا الع الاه دعب انروزل اين
 اها ذك ت اجانق بر > ىإى حم العالج ىاععلل] ضواهق ل حو بع المكاني يلد
 . دج او رحاكو رز جريص ئاشواهريغ شاي ا ]يجر صول اسود املا احيا تاما يملا ىدج يكدر و دصل يسمو ارا ع ايفر لا نالت فوح نحال تفاح سووا م بوو وم ا بركس يرمالارأ د ولو بسئرهر ضرلا
 رجه ةرايخلاب تتاءارلعا ايوا ىو ذحن ناكل ار خو تساواءاربخ و يله نم( ى سب
 وهو اولا ىدحت ىاراتلا لدن ءرشي يدب اها كن هلونك لو ايان ءلوت نا || بررخاو ىاتل ا ىلر رنصءكباد جارسلا ياو لو الاي اكرام او سويس
 يان يهاضم نثبالكل ولو ا طوضرومملا ريل (لوالابد اءادتا] كدر فانا
 0 كافرل انساب اضن لوك اريك ا فاشم فراح ىاتل [لع » !(َبرِلوَف (ىَسيم 20

 2 شرف ررلادعممراسلا,قتراتخاو اهئلااورّملا نس يلشدلا ىف[ ]ا -
 رجلتوغيجاةل ول دتور انآ لابو دل ارتكب عك ئاَسل نوصو ايراوادل ايليت | ١ كاس عرصراباو |مأ دخلا بارئلابيستيوه سيكل دس ابحاوأرا
 _ اناجنز تدراام لوسن ا كل ى ابل ردز داوم انا ييَوُسرملا م اكد نع ىساف
 1 لرابط خو نا اترسا ءا ومس الهاف سبام تل اع توورغ
 ] ةيمولا كرعاسن | نزل ترم ا تكدلا كلّيلع حل اطتلر ريكس لاطي كرست املا
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 | 2 لئانأ بلر اويرطررما“ل ا اوسا كفر اويل كاحر نهم لا قدص للحجم
 مروح مايمسألا ب اوج ين بم ا فاح يا كلل رم ملول ى ذم ايف مس دحوم
 ٠  نيلاياصااع يساحرات عيهام كاب را اسو ساران يف يارساران طخ ا ام كاردا
 | (لاص)+ ضووعمج اهلا اند جا ر اننا د صرت[ اله نإ لا درضخير دس يف
 ١ مكايغارفو امنا وخاف وطيلاختن او (.رلع ةئاساو سنتل لمع |(ىيرطحم انآ نيو دستسل#
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 هه



 . نه هل
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 ٠ ل سارا طابا (رل ارو كل تلادسو كد اب ميدجت ناموس تا( ١
 000 بدلاركوت كرد لوعاضرا دل دعي ض دو ىعركرصوخيو تر دياعلا نوب اَلاوك يحم اهل 1 ٌمصرْكلا مريبد مالحا ناغضا اول از تايإلا ال: رار سس نور ارحاس
 ِ عاانه ئا غالبر اهل ةعاسسإ ار تبليمل ةتالاذ اواو نأ لق اسدالدلا يق !مرنك
 5 باب (ذعلا لول كو ةروس هزه ىلا ادلزنا روس ساشلا غالب[ لن فم حرص كيو
 ا رخااو ىهحودحا فر لحب ان يسر جير اتلا نا ند وركذاسو عينا محسن يوريسو اذك
 ١ شلاش امكاق الحا دلجاررسا اق دعو تع را لارج اد ادي لع عيفسراتلانا

 ظ 0 - فصلا وركذ يدنا محرل اع :ورسبأ اكريرراتيا دق كال رش ارم هناكم دّتملا
 700000 تاتا ادبنوك نجار رجه حر ربخ اهيا اعمعرتر م نكن ا زوج اهادعو راج
 تركو رئي رات لولا نار ع اهحسحآو هرفن هذه صار رم ا نأ تح ٌبرظن ضد
 نايم رانلا بصبر يرتد اهلل[: نئاسسس نري ن | سحاو كايت كدب
 لبي استحال عرسسافنا عرش خيزلا كلاةوره اهلا حشل عسير دايما
 اه اتزئادوسل و يرت تنل ديل | ا عرح اووه وا ملص امجسر وهو يثعرامداب ةيوصتت
 راد يدرْح روس انم ورع جبل !!دشراجا يرشخيرلا نآزءأ روس هله يأ
 لوس غد ا ايرحر |اهث يأ ير ديرب او صوم |دسوهرا مص اهكزئاو بو نك
 _ر ضل ساغإلاه يلزنارخ او هيرضا رب 3 ح لع بصتلاب ىرو راع الزنا
 يزن احاو رمالك] نه ههسماَم انلزناو ةرويس] ماو ا روس كنود ءرادكحيف تساي

 اهانلرنا قال سل اهلا ءيرصني] و يرحبإ |ياياب ريك يودي بصتلا ١
 نمل اهازلزنا قكريصلاف يلووزردلا لاك ع مددت ن از ويئللا نة لاحم اخ ١

 هدف نار لاروس ب كروس ءاكحالا ايلَْب][دت اكر اكحإ اإل هرب روسيا داع
 براس رمااراد/د اع رتسل اب تندد اهل انامر عادا نارملابٌةْساَن اكد
 نالاًئَسإا ثرزملا ل لوألا اعس اولاد را املاف] حيئترلرأ ريل اكوزولا

 1 تسير ا لهيارخا فروع نانا وكم و ايا كربلا كاير سسانلاطيح جلا 1
 كلن كا ذكن كا ذ اوفو نم ايلا ءدشرملا كرما مايك عاما ف ذح[نا زوره 1 ثرزهلر مسا ننزل ف دبا مار تترك وهو الَستلا ص جءدرر/ اوس



 انا | ترارجلاو ريا زسف لت عاجلا تللاو ادت دي / دحأو الكق راح

 . الظورإو ايلكا هلوئىلو اي :انل ق|ربخ َّقايلاو أ يسمي رااعاك اباد اس فورا

 - ناطنم د بز كلقرلشو هي يلع قامت 7 م هيا دس يلعبوا
 كرك نار .لاريرتت د ج يلا حرش لانا اياز ىلطش يررعر

 00 انا ان 7 رتل فطيم 3 ناو ليا نعنع
 ! جاء نلرلا وز مزلب نو اهيلارهرتحلاق ر يوتعسادبم ا ني اعلا نإ

 0 0 2 وا ليدل امامليو لشي ارجل ةروسريغ يف ينل :
 110 انصحلاو تانيولا تتانسحمل او داو

 0 اريبايا ساما عانأ /هسإوت
 000 اف. يوعدي اءجاح ال مّرسسا مما اانا
 | عيا 2 00 ا نكوزل تاياعرطغن انا اكشن ه هلل ولم تام 547
 2 | يسن اصلا مل ءزا ]عارم ءماةيرجلا فرك منولا

 افا لاا سخر بكرم مغ ساصتلا
 * ارض رايل|ن اسواولا ترن اعلصإ/ نا مّ مجول ( هبا يذم ل

 حا احر ادرخعو نى طعلاب رضاك ونا كارلا اللارطنملا
 يامر دب اما اع ار 1 12
 رودس تلا | اي ىحعو (ولاىا كركي (ىاشلامر اولا فرحي سر
 4 ىل ددبمي قلاوون ارم ةعاجرل ان |رفردواناستلا

 ظ 1 00 0

 اهو 3- كوك 010111 تالراسلد 27 وبل
 1 0 2 م |سخل روك هلا/اش | حلا رسني منال الع ضطج اوعي ب 1
 ] 1 ناار ءا تنأؤ بئاازرلابيعرل بجاحل حرش وكلا ْ
 1 | كليتي هلل ابو تناقألا ياساج يصار اد لام رمل ايف لاح ا 01

 . فلان تافاعلوقو نمل الب رطل املك ا امراء فواحعملا ىذحد ءاناز م

 ظ 2ع
 : 00 (|ع لص تاوص |مئااعا يمس ٌئركنلامزاوللاد ا ظ
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 | ذي 0 را فقر بخ ىرعي ءترو]كر العاج ثارشل اصر (ًسراي عايز اج
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 لل اء ئسو كني الانا حلا تانتتم كلامو تافيا تيض وسن زول 1

 تب اماو كف ئسانرا كل اه يصي اهرلعا تافءحالصأب كلعريش اان
 ١ تايضملا فزحن اههطوعي امهز و "تزخاو ةاشلكت عب هتحف اردو ءاضتلا 1

 لالا حم انك صم اهلغيساو لعزل دلامايئل نييضرم اف بصاشلاو
 2 و عم تاوعنملا بابرغ[يهستلا ج 00 / ورع اطرخئل ان ١

 كيسا ذرعا فراعلا ب ةضيتس عقد عراسي سلتا
 ' ُضظنلارسح و حال صار (شعاب ب كريمي م / 0

 ل الاكتشلابو تاانادب كاتيزءان ورنا اه[ ازعا نوكبإو كاوس
 حضي د ازاخلا ل | علا بنك هل ايا حلالا نكااي 0

 . هلل امر |تنإَقر افيو 4 /كلابو اعا تأ كلّف ىف ب دل [ر وأمن | تحرلل هّيبحاح ا

 . لقتل نطكمو فالاإ /اسلا عسل فزوكو 'تنارهرىذلا اي 01

 ايلا يةومواولا تخضوم كلاي ء او صامار ارهيذل اربع عوا ئىعبو ظ
 . اكتئرعدتد راوي ضخ ادني ماباظتل تعا ذر اهلنئاك ا ءاك ل مبام
 كابور كلاعو تناك لاب__ا ءا تالمد[(ن(نموضرا ائنعو(تلسا 1

 ١ قرضا ركذيإ ابوح اكمل ا تزاحم ا -

 ربوامذواحل سدر عوطس تنسدنعرتخ( || ام اينمضار مو حيبو ملتل
 :  0حفر 0010 ترسو ينل اودع يم, ب ١
 / د>برايأت ابرجو هدفورخ تان تارايخأ اهنا نيكسم ام 3دعر ديم 86

  6 7هدالياوهو|ررلجح |فاهيلعتاكؤلال لالا اربع نا ومار ءالاحح
  7و تاكدنا راف ح بو امأى قرا ات او [نكسالب حرص راك ذلاو تر (/!

 يشاهد د بيل ايل ولدى كار مرتلاما دلاوأ مق
 ظ ناكر ايااطسرغلسب طل ثار يوما

 أ 1 : رضوا ا اطويأع هيا 0000-0 تح

0| 4 
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 ٌفزاوجواو لابثل او ماودل اديديا حقول ايل تحتل سميا دع ضرحم او شوحلا | ١ ني مهلازوجاذ ا ميجا حال ابتدا ىاإ هئلابطعتللا نماليبراصر دسم
 "| اجو هيلصا/ابلاح ا يرجي يعل ايل اهلل جاو بعتل ال اح اي [هحتس اص اكسبم ا
 رابدو ا هتالفراد لوين كر انيو | نمرعا شارك يدااسو /ردَوعاَمْلام كلك سوك 1١ دكان أو ءءاط كرما اما عامل تلتف سل ايرحشلا يف |رئيبملا | ضر اهلا

. 

 ايضا ضاب حير زوجي اكس | عنصوخعمسعن ديوب داصم ا نم بصتفي اداه هنالغ
 روويسبوتت“ * [سيسدعرر لاكن إو هراهع| وجاي حني بصتس ايلكاشل ذكر رسوور اهظانومال

 '” 0 ناسا غو ااي عاف كح افنل ارو ودوريس :اهجاوسا رمل اسد
 اا هوز اهلغا ارسل او دري اناجاو تايوتتيس القحم ا تا[ فذح ا بجاف ومد اوس
 ١ ”كاوربز تا نم إو امر دز وه يا اىسنالي (حفرل ايديز ايسأ مر فاش
 هال ع بكل ايديز تناثناول ال انه ادّجيلا فادح اماو دز كروكث د

 ليفربول جربو بئلاإع زج ا قوئرل /ارل# اد يزرك دياب كوعس 0 55 6 0 3
 يكدر هم نكن ثنا ص ىدحسن اري دن ءاعلاو لاح لا ع بخل ١
 كرالكديوسسربىنت سلو |ر وكيس دصتد نوكئ نيكي | درر سمو تا
 || [ةالاسا ئعي ماكلاوهو (نهَي اياه دحا يريح نم كرمشم مالكل ان _ اًساواربز ساما كمالكل كل اكياس الدو اظيلرركذ سهل ل انا ديننأب
 5 لَ اَتلا ثلوكى مسد يملا انها كايا[ طنلا يام مل (ىععررصم (ءالكلات اضرار هضم اهي امل (ى كرك ذمريرست فالح هيا ( كنالكدروريسر ركب ويف
 - راحو ديزل كل دلاله ايدو ا برركثذ يس ع إكئلار انا دنن نا
 هنمألتنا ندلاحوبز كر ركن م عه با ددزرل ل يح تن( نديعجي هرك ب تك

 لّياسن برا قربا ف ذج بكد اون دهعو | نات رميا راق ا[ مد نوار

 اك ر ا را ا 00

9, 

 انو

 ظ مالح ا عوير اسم ءاسلا اذ نركل و ىةلزب اا نصل الحاد راملا قوا

3 6 
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١ 
 أ

 هلرصوم هّقرحم نكسر !(ميقزوج ٌتحألا تا ا قمه ادبز نسحا انوا عك ظ

 فكر اب نوه جيس داع اريل د يلام قرظلا اريل تحل بس

 جا

5 

وت نم نايجريا رك ذ اس اسوا كسك دساخ يابس اس توو ا
 كيلا كيصول

 ليج اننا كلا كبسحريرئلاو باع حلا هل /هل ايبوجو ايو ريع ادتيسناحم ١

 ةمحنارره الة عانفرورهاطمإ ل احا سنكاو احح تاير جالا بير

 4 اكرئارضل ا ىضز ىنل امبوس ساوهو اسس رص كبدجَو محلا صو بارعا كبسح

 الويل او ىنصم اد و العلا سير ورعوب (( لسمو دج إف زي كلَ ارحم

 تح اهيزعل لج او قوص تر ار تا 4 نسساعأ[ى ايا صام دمت لمار

 (.رّسلا مك احا وسل كحد ر رمل ريس الا تنااّسد [ريس نا اًئاو ا ساريس
 ىلا فز>إا ننصملا تتليالاع دو بدي د للادي لِ بَ ةريسم وو
 مكاجوحلا» حلا هلعاَلا/ بر مار, الكت تا[ ملحر ا [صخيارارل | ف بزوغ
 ناكاذا اًيوهوزحارص كاس ل ياك اوه محب تار | ار اعلا رولا تأ
 لبو اطلا سكي لا تاوتنان ا[ ف زم ا بجاعر هدر لحتم ن ائ اه لا

 3 . اجرا ديلاكاي ل ويإءاياملف ن اير عركة الر اتاد هدصو غوص اتامزنملا
 ركرتاماع ]ملا | حفا ثكتانبب نع تاور ي_كوشنأ يا[ يمل اقفال كعانأت
 تانج سءدنإل و دنربل اريسإلا تغإ ام[ ارمس تا (كا اوس اره لاول
 تاكذاه دح ابربع حر اهنادحار وه اطلا اه رحا هيك لطم ا لوحنم ا ثح

 ىاالول باوجإّ ماوه ] مالك دارا كلان اف كلا ءرهب يك كو ناره ايلا

 يفدأ دوحو رست الا ع( اطيرل ْجمطحْسف مره (نءلمج اعَءلخارا |ىهر يعاسمإلا

 ل |رءحالل 0 دّصاك نعاشمإلاب اول ديس نا نمل عن اكت كنان
 ظ احن ويئارعحالل ركل لماتا زا تلكه كمال لا( لعل رئالوأ و ع بصوَبسَحل !النع
 ْ 2 ماجلان ايريائاماد رضحرا ره اطلاح اا عا امس يَصعا !١ تانغ
 ١ مهمل ب: سايوعلا لإ لج صئاصإلر كذاث الل شدررلفملا |عيم امين يذلا
 ظ . زاحاصاخا برك اكت ام لطم ارك ماء | ول ارجل !افزح ب وحرام



 والعل اين كوم 1 راسسهرجر زر ابعت اك ارك ل دلا دجو نا 00
 هركذلا بجيل دوب ناؤالاسلكسيد لاهلك بعزكم تيل ابكي

 0 ول ثرى اشر 2 (م(نلاس رز لول كلوعلث ذح ا
 ' , دوجرلا درر ىلطحلا توكل ار مالس 0 اراوماق ع عكا اتينا
 1 00 ارو درحفو كر يلا سالو ءورارتتسا/او ا
 00 لاطحجارصو ادار جير ا ل اركزب اروبا تل افر هع
 0 روحرد ا انإيايبز ءلايسإول
 دوحوخ وأ لب يف اول كم ل1 اك اول ف كاس وا
 21 0 فدا ديملب عدم كدا ان

 ] 70 وصلح الإ ناار ح ( نيه اول لعل ورم لا تانيا "بارخرم !
 ١ | اهرب عيوقرملا 7 1
 أ السنا حتر امأهل ب (ئئمس اول عاعدن ا اهعبآر ْضسونعز (سارول يلب ت ادق >

 كل عا داع سس 1 اهلايدرو ارفلا يزعو ل ههال انيس يل درحوا اهل زم مكنت
 ١ يحض نرك !ءالكلا نا لس ورض اص اصخلفرلا تايلر ارجل
 ا يل نس ان يح ىو اك صر ست لاس اندف كاع ارمي
 بهز إعراب و هارنلا به ددإع نر اول ٌس | نلا ]عالم اهئ رم ينم
 ب انساه يمل اولي عوفمنا ناسي ا نم ةعاجولا بن ذامايساخ ربل

 يارا هزه فرس ان يسود ل ع :اابرل ليضع اولو ا دحوز ماو هيدسيزعت
 '" اههع ارك وكن إ ايو نو دحوم اهلين هلم انوكلونإ حى
 ا ل علا مريل اب[ هيوكأ هرتحايو ب اوج نا تا زوال 0 بصل لاقابريوتتلاو

 5 رجوع ثلر مدح اتلاعمانوك تاكا ذا ابوجو فر دحر بعام اهبل(
 لل ةعونح ون ىثل دا ايو مليم ىلا ليعم ار لل اعمل ا دل ( مسرع افرحا فيحا
 لوو دءاقاومؤناموحوم أر بخ ناياعةلا لكم ولما دوح دارنا نا
 ل عانس ]ول يال اول بارجوهنر بكار دعمنا يتلو

 ظ دا هيرإا رحت املا الم ىدهلا تب ا
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 2 0ك
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 ع ملوي به دياز هفذحر , هساشار اج درك يلءاصاخازروت جيا

 ف لحل جوس اعلا كاين دهر كلور وي تاكام اعانوكا ودبي. تكاربجما

 3 ربو هرج رس جمل ل سو يلعمل اهل ا نم بوجول (ط رشي نمل ىنعاشنا
 07 77 ويس لاك يرصلار يع ةبحاّصم او اور حرصل ابهيذب ايدي

 . | ديرما كوك تأذن رمنايزيتعا]ب هلة رريكش و لا وحرق أ تك 7

 حاط د ائسالا كلر ارديوككر بج  اياهعارا الكل ا يع ةيجر اخرس ترك أ مالكلا سريلع

 : ليلا هتيزوتاد هما ا عما اممم جرحا سلا ب اوجاقرا عزم يبان ايبا

 هديل لكليات فينح بي دامو لترسم
 1 ريلي يح علاد

 ١ مل ف لكل فبوحو اطر فو ذم ا فاح سس داسيممسلا ب وجو 0

 | سورلعسالسيبلا اوهو بحاح ا انكيس نول نرحب كسا اهريل

 كراس 1 سلام تيبحإ مح
 مه رص

 ع هلادت
 5 0م ءاضوةركسقارغأ هلت كال دالتالملا تار

 0 0 مب لل حا نو ىأومَصو | يك رجلي أ لوقوم 00
 عام رمل رئكاو لا قو حار انا و فو حن هربوا سس كر ميو ونوم اا

 ايم 3 ف )صرب توم ا احس اسيسلا باوحت ترهل 4 اع لاد
 0 حب (ىيلاب صولا احجز اص ذهن ايلاو اعلا( ناد اي ايز ميت كرمت شآأو داوزلا
 ا! رفر يا حيضلاو 0 ك0 نلحفا/ كرجل
 خخ رصورلاعتس فك يف لال داعيساراعلا

 - ين ات [حوَعل وسل اردشإو هي كرما خديد 0 تاما نون 7 - 0 - 9-72 كل
 احا

2 
 20 ايرحلا رسوما 0 0 4لكت ورد ئارضلاو

 ارز دلائل 2
 ا نسور هلايو 7 2

 000 ْ تتنافس انهجرغ ص عوم عرتملابتزا جاو ملت” كو هيرمل نير سلات ا يل
 7 ير 10 دوعن امام ءايح اك الرحل سدرك اواولاق

 مىرااذاو ماركو ابيلعببجوا امي و ساو امري اانا دهجت دارا اراول 1



 أ نإ لاو كيلا داص نيش داك بانرماتلا تادابلا سيلين !
 ظ 0 هج ءاتسل واط ك راض ا ظ

 0001 باد اييرسوكين تح ارصؤتيايمنلادآرمو تادايل اا علحاذ | اهرست 20
 وئينإ ربا نلحلا مع يركوحلت ياو اهيل ادب در ملاذادتا اص اخنأو ئالطألا 4

 اان معوتاوءسو هواعأو مواصناساز يع ( يشوش لاب ] ايراد ارش .
 ضو كلاوهو كوعنم اصر دصم ا يالطأ نم« دابعي محونيذلا مالك 0 .٠
 نيد دو طم روصو ىدحنو ةروص |عانلاروصم ا َةَعاَصا سمس أر يت اييلعو ظ
 00 مايا سا تدهاع كلو نع سا دهع ا

 0 0 يرمي تاير اكل نايغؤزبقذ امص[ مسضم افا لرت 0-0
 طا ليما لاحم ا ]بمسدس يرحلارم صب اوجلابت اس ١
 ايان يزد 1 ىلاو دوه ةرييصلر دعم رأى (ىزفاع عود دصمر وه يذلا ا 1
 بن او ايافا دبر برص ن اوك سيكل ك0 الخ جرصل اربع تالخ ايس اك 1

 كطرسلا كيران 10 اوااعاكاديز :
 اتوا ميدوسا هز توكلنا فارع اشيا مز دال نان خشن رك
 يوسي ثيل كوعارا اربكااق اسرتي ]كوكو شارك[ طخ ايا ياًمررسلا بولمام

 ييئاضاالباياقار عين بنوع ءاش ملك لانو الع تالك تسمو اريام ١
 اك هردصم ا بوكيو هل سلا طياَص ف " ثحررصأ اً كاد | ىعرل اطرتشا لله نيو
 لاما يرفارؤإس اسلداهط اتش تود فاض القرم ادرج هل كي دس تاذلا ظ لل اايراضيوءاريلاو |ديزيرضوتك لولا اءااديزيزتسموتياءاتلالا 03

 يرضع |رخلحأ تنعأ يبي اك انيراضروا ىءاقا بر شرْصْوَك امره ولكن | عب
 ظ اائاقواهراضمر مارال نوار اءاكاسا تراي نا تا مياقرإ عادم
 وسر لاماد ناك َد فيز عونا | او مسوسيبل امالخ قرر ضحالاءرلام
 وس 000 الك راد ياكاد ل رئبا وز ىذا

 وهلو بر سن يحل | كرما ان امور او ةللسل للعود اولا ب ميرو بسس ١
 . قيل اند اا ارضع( شلا - 2 ماقاوااهترفر دعا رادج اس 2.7

 / ءاشر“

/ 



 امالخو اسكللاعّب لام ناد ناتخا اكن (يضاعوهو لع يدجت ةوءاسر
 تعّتو كدو َءإ ضف اهلثاواول ادعس وجاءاارثل احئلو اتلطم منوريس م
 ابار ويمر كي ومر حمامك ذأ لاح ا ”مالعامعس بجيتةدعل رم
 اقزحان آر اياها ١ قيل رو املك ار بز فرض عرب اونل ار دصل ]كه

 هوس لبا بها ةيحيلعإ ىئل يعمر لخلوملا ىاتلاو كلان نبا ءاتخاو زار

 ىث اكل زوج فو اي[! اٍويَر برض| احم ا ءاعتل احم نوكأ لربخ مناي
 را العر رمش دحا امرا نإ واياك ا دز يرض ناكر ل ءعمدقاعلا

 دحاو را د(راربا سلاح | ضن بار احوروؤصعنباولعراهياشلاوديإلا
 ابوحورولا في ذحنا د سيرو سمكا بليل امر ويك اخاف دح يقدح
 برئ سار ىو فو ىو اا كل 000 لت ره جاد نع ككلارم

 داع انتإاب در و دوحربوا تش ييشت اداه كبت 5 وّضركلا
 ندعو دع وارسال شجارسا تاليا اد بز برضا اكاياما د يز يونصئحس

 برس ا نيرصبلاء شدخالا ىروتكن ماما امس هيعمل ارض صالا
 ضئاو كل اعاد جف ل تعرمألا ماعم تاريح السوي اريوتتلا انه عل اعلا
 رم ار سس اوكلو ساد ( ىزوم / بوجوطرش نادر ا ّووم فاو طئل اهم دعب
 روجاودناكطينلا او يعؤل ابار دنس اب ارا تعض وجو 06

 ثارصرل اص رض مك نشرح دراكسلو مس دعم عشر يوفر وع تب ايرسدَست

 هيلا تضر وسم ار شتخإلا كافنج | لح ايان ردزجللا كلاكر
 تح القيم الندا مناور ( ع آن (ماكبسرنم اد ىيرّصىال املا بحاص

5 ًى م '[ءمد(ب عل 3 اي نيضت
 بمن داع درو ىضرا ل اكو توا 

 تاسرئّيوم ْءأآو :تضشكلا و هلو عن سر رصملا ف كحد نأ شمحألا

 ها « ةيوك ير كت ماك ذات اسد |( فذ ع/لرصرل اونا سنك صولا :

 ان زو كل ادررتت نارحع ف.” وجفم ا باب يور كا اكرر ساب | م لع

 دس امو يذاارذغايكياملامد نزعل دان هز كس السر كلام
 دعبل هديت كي/ نأ البار يسم ركب بيرتعل ا نعراجح| ماوه هيعمل



 لصار فردا برجر ارتش ]سحر ل امك اوس : هلولال ارسل ]هل) انتلإ نزع
 و | الاسعاف ناقوبر ا اناناس عاوز لمع

 0 أوضءاعأ ةاودلرتو فرإلا امتنا مار رك ثامر .
 0 1غ تايجر 2 ورد لو ضاز ماع توكل 1

 00 0 ا ادام اياق ناكا دا ئجش تاردلا ش

 0 ء]ر سير ى اح -تسذا عضرملا ىعسل احلا ين /
 ونكت ارتديت نو تأ تير اس الاف رلطلا| 2

 0 (سنناعزاا دذشرغو :تيعارابهإا فاضل ا 8 0

 ناكاذاليحاح 0 رعمإا م3 0 اكقنحعردن طير

 محو ا يلو لرلن ايو كأي 2 (منزاكل ام تنوةيدق انل ( يحد كرف اظ اياك

 0 رن عل اغا مار زل ايف لردع حكواو أدم ين

 امإء نيام احلا تاخر ودنا ح او ديل ارم اهلل روحو يلع يلدالب :
 "ينال نام اي اكليحاحأر بز يفرض هردتتإاملا باب هذ تا

 ١ ا 7 اع زتلا ظ
 . ماعلا ماعم كاع او لاح ا م اعف حار اربلكز قزم انو اعلا لام ا ْ
 كبار و دوس د لبأ بم د رلأو (رجرلاا كمل خا يود اب مساك ا
 م اكرر هاه اقريرنص ع كاّيير ىرنص مان يل يحك نولكد اشناب ا

 ءاعاه نر طع اصتتأ| لاحتلا حرت كوول هناي ىحتمو ام# دنع تاويزلا ظ
 0 نلتخا (ياقا ز قرص هلوق مب 1 ظ

 هونح عش هريوتر فحم[ لع ايفا إاع شن رض كار نكتانربإ ا
 0 |مسيح يلد 0 0 1 شو 01 1 ليز /

 ءاسساك ايوا فه هرامش يل[ يبسالورب دن ن ساما هد م ايوا فيسك تبت ١
 0| عرس مل | ىم رد ناوفو نيس سرح اَسمنيْس 0 كا كروا ىئش (
 ا ' لان بط ماب انالعنر تلال نركب نال رامي 0 بلا 1



 هس يس اة وس و وا اااا انقل سل مح فس نأ 2 3

 لاا اعدصاوهرم اكل دايك الاكل اه تا نكعدزع انلا اردتم

 معمل دع رج واللار ل مع د ارم او | َهسْزإ/ا دحأ نوع هس ةركملر ركن كم ا

 لاح او تيمح اكن او هس 0 دو عملا تاهحاذاوئخلاب ل

 تالاف سنصل كوت َمُسْرإلا لح سصرص+> سرر عاكس و اسال الك شارردبت ظ

 2: ارو يجمل سنا | ناكذ اير دّئد كل هردجر

 داف|نعَمسملا د برا اء |الك ناكاذادل إس سم اصمت تاكاذأو يحاملا تابزل ْ
 رارتسالاو دب لابعتسالارسيل ام دان ايبا نيودستو مالا دءرانا ناك
 ريزت كرجل برظلاب بيرت دعا ا هرثع تر د تراطل ريدم حدر

 تالا نود ن اسلي جس ورطلاوء وح فص تره اناب و بغ كود نايزل

 لاح او رب ا بس ترسله ا نإَرلٌء انارطرشاء احم[ ءان كاريس بأ
 يعل |رمخنركبإ/ ف ايزل فام يح نايزلاو يدئاهنركأ كابزلا فلي تين
 تارا ن وداد او ةارلتتد جور دراخا ذا اثدحارتبملا ركنا سس ثارحأل

 قر حتسما/ا نوكاماسدا فراعلا ركل ناويراناشاء تحصد كسلا اوينحام اذ |
 هدب الختم وق وتاب /ثاو ومو , فحم قرطل د

 دا ليم لا فاغلان نكهه دوم ايلف مص صحم 7

 بكياشا اذار دس علو امئدحاو بساكيامي ذاارإر |, مسالاو لاكلدايد اقرا

 لتر (مونف لاّستسالل اناريساد كاقرأ ةاررِلعرسس ايضا نانسي اورارهسألمل

 لير ظياو ل نيا ساو اولا قول ااا اهرسرحت ه/,اراريساللاة|تاءلوقئ م

 نداء اد قااوصخ اع مرن كابوؤار تكي هامل دبا ذا اقريدست وي

 طشناب اجيز برص | اهنا | سرع مل اش يسمي مالكا ل 0 ول ائنيرط

 نائرماعلاناكإا اضم #!ّنطرشل (ىعم مارئامل اًءاودا بر دمماي اكن ركنا
 ىيذل ايبوصتلا ادشاسن از امربخاياَمو سمان ردنا تاكتركايملإَج
 كانك تركو ا [ةروكدم ا طياوّصلاب طوْضل ار دصل/دبب
 واولان ةرر رجم اديس ملك كدد لاننا لو ابا وسر راج تاكربخ تاهيل

 200 01 تال م حدب ا



 ءارساحا كيل سل نالخإ لامي وشتاء او اولا خا همن ساشا

 ””آو بوصنماا ذه عئوم مقاول لثل كرارلا ن[ح//تايرعوهر يسماقرشل حرص
 قراول ارلاملخريب ناك او صف كارو واول كرس من سويس (ماو مهروس سرير نع
 ٌءاالاحإع ]يلو ( وزاد سار غاحا كش إال اح ايدل اميببشتح ضاوم ا نب
 لاح صزملا| كفا وم ارل لانا تتار داو دن بيتا دام

 ' بي نتا نامإرغ دوست اكرم جاو و رمان دعما ت اكن |

 اهنا ريا ا معرالي كل دب يذل ادام ا نوكلا ىلع ايل ]هد ل ماعيإا كاح اد كالا
 2-1 فرص الل نوايا تال كات ايديا نيئاماَس

 ٠ رشاد اتليئلات بلا اتريل مهروس كر عرتلا ول سدو دجم د تبق
 | وبلا ولما ديلخاو هدو كد د داو سائدا تاو ءتنوام
 ايلا ملا فَينآسل اى الخلا عدنوكو ا ااكتاكاذإ ءاحرسإا تاوكا يطخا
 يور رصم اب لووسد كل يرص ف اضسيلوهو نركراسإلا قاسم بط خاودو
 كابريو اةرورَصإ ص نملا| ىف اهضاضالجا/َناوكأاب ماي دداعاو نوكلا

 تكا عنلا لو عمإ | كى سلا لع فاضخر رصلا| كور ودعت ضريالقربلا

 لاول اضل سوف يذلا مدلل, ىف [ماعر دك ل ورمره تزايرسالا نارك
 اواكناكاذ | [صاحات مق : قر مسماواياك نوكأ ترف تعديل افاضمل لا .ىصلاوف ىذلا
 تاركا طخل ىاررصم اوان قاهر باص عير رصم امن ]زر رجا لع ىلا
 ْز اعبي رت ند واش امتسر دعسإو ناركالاى ا اكاضم بطخيإ) كح شم اءاكسملا
 1 اوس رابكاب كم "امتد اياّهرساا تركن از | ب طخ ياابو دك
 رمال كوكي يطخا اردنا فون فوصوماو ردصلان طر |رل اقرأ كرك

06 
 َكاملارضعداعأر شكرا اًمهأ برعا :ر اياز ةدروكذم ا نرصرم ا
 0 اسي ضيتإ نأ يطخإن اكلة
 ئئاكأ اد تركابيطخاو 0 كرات ملت ميلا اشرب
 سرد يدرج درعاشرحشمارمكم َّك اجلا وب اب حملا تصب باب سم اتدازإ 146
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 0100 20و اع و [ءأو هدوجٌم دوجا كدوحو حس ْوناو تام ْ
 0 ااا ثيدز يرتم لاي ناي |,ايتعا

 ا عب كو كيل كوفر بز فرضريز مت او فو لحن ( بربح
 (ئاضي)ءت ارب فرلاشنَحألا وجو ريعوروكد دما ل اثم اكو م ٍه
 دلال تا اال نويت با بطخاوكب رو 9 0 ةلوصرماعإا

 وهو نولرأم لا تايعا تمص تمد اسحب د اَضا 0 كلر / اعيد تقر

 00110 و غصن ءإ ص لأى رن اسر ايحالا ىاشلاب ركلات 5-6 1

 رص الل د ءاماتلاو يلا فان اد ىلاا وأ ناي ئ احلا سيار ركام

 ”تغراعلاىاكلاقر هايس هن ا كم نجس

 هرركت مو ل اوح ما( اضم نطخا| جناب لاكش نخل تال | 1

 0 10011111111 0 دا

 انا بلغا نول كال تارج كلاي اول اضوكلإ كضإايلا
 الفورررصلا 2 كالوس ر<افاز اهوااشرا ا«اكلجحز ان
 زاهر كاكشإ الا ١ك وأ ير ايفل ار اكد دز ىرنصلوَمَن

 2 رابعا |رحلاحلا نك عانس كن نصم اء كلد د بدو عونا
 سد نزار تاكشيح | د نازنأعلو ( ره از اعز وع ءاقاسالت
 اب اب ناري نار رصلاردسسلا يف منلاوحواسو د نالخلا
 طال شلت س يك زرع اسيا سخن اباورساو فرعا
 "معلا تلا تسلا د لاا شبام ملا اًراوجيككت س (ّملاع ليصل البلا تل
 لو ميل عر ييسر افطيويارلا نع لءالرتا او دسارر اوما يجول
 فزتزلاو عيالك ن رك ابيل اف : اضمن اسزروكن لاحت اير د نازر كو ىدرلا
 ظ ف راسْر دام كلو ا عرتدو شلاك لة داء ضواييوسلا

 ]حجي يركترم اًنواى اياك ءار/ن ولان تاكرا يطخارس لان ركن
 طاح اربع ادق جرم رو اهل ا اكاياكو يطخا تيرا |
 ضان ايدل عب أتي بزرع ايبا



 0 ب 0 ااا حا 2” نه

 رورو لا < ظ :

 " سح

 ظ وس وربما عطر مالي طلال ابو ملول ضو ال ارحل ايلا ثم ناهز /عرمد

 سيال رز مسعح لا ين اكن او ىسحا د ]ل ود اعل (ينزات كابو بعدل و

 درا ميما ف تاكد أو ُبرسحا تاوحالئا/ي وااو حاحزلا ةز جاع رايتل ارضي
 طءاياقن اك سس عز اوجو أوما خو يّرئآ رد صم ا اس ا صاضاب كل دورى روم
 يحمل كح اكرخ لع يلعريت يح اكس ل ]عربا يلعو امدحا| لملوف

 لهالو صلات ورضم ا سوي حاملا نإو ملرساررس[و رحل [رشع سيل اقل اد
 رحرس لاح ا توس وي دلاردصم لا نتنكأ او ةدباز ن اكن[ عمه يئاثلاو
 اهيسرهو كوبرصعبلار يعور اوج لا (هدحا نايض اهاقوفادبز فرصوخل احياء زب
 اًسحد اهف كسضادا اوز جاع [رقل ار يلع رون ا ياش(و هرتح مس ترس ياو
 ياسكل از اجاو ف اك/ اوايلا ص رئا | عارفلا محشو برضلا ص امسحي [إع
 نيدو ديرو ساريا ر يعل ري دسك[ نيد ديرب ي دهعوس ان بع راش
 رههلا اًررخان اكو يبرود ارحل هلك د3 نّسَو هدي افرحؤرو مس [ربع مىّسق
 ضد سر صبل رس ايمو ن ايوا اارملا كل سرور نمل اخ لاح ا توات
 اًير دع [يكألد اب مح اسم ا يمحيرصلاي 7 ' فصوحيرصلاملووونم ا

 اهل عمان ايو اولا أف ح رصم | يحم او ةيضار شيع باب هم جح اصل او ا
 . ةوعب كاياكورو يزرع بطحلا لوحا ناب اهرغدكرصلال يدب ج رخو
 ]و داره او تصل اريؤرصل اين مراوح ني اّنتلا كىبلامشد تابئإرإر فذ ا

 0 اواو اول عإلاو ريد اوسع الر د ايما ادرم اطلس انه عرتملا
 لاح نادرا وسا نافرغ سيسي خر ]يحلل | معن اكن طعل | يك, حرص
 ”.نصلاو اة ار ا حل بواولا نإ (تق فدخل ب وجورج و كا دوكرا
 ٌرِقلل ناب يلع زغار فذحللا بورجو اطرش هجن عسم فوطعلا كس دقر
 . هرس الالم ارسالف يار ئرلا الخ ناتراتشوا ناررتعيوكنم فوذحلا
 - ربه يار سويدي املا دسم ا اب بيجو ا دسم ى يسمع ا ذا
 طراشامو هرج نإ ثرخ هجرس ألن اكد (و مجول (| ره سئ ح ]يت ل وأما
 ئشرقل نا ثم إ ماما هر أزيد حيزكس هر سوتسلا لس فز ا برجول
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 ل

 وهف ثح نعيم اربخ ا نإ رح حك ياك نس دس ام هديبرسلو ثامحلار خس
 000000 كاقياشور لا ىذح ناره اظلادا ذه يصرلا كاك واحلا ]يدلل راراربخ
 ظ 7 اهنا ذا. تالهل دي بسن لو|/اويحجب سيلا ايل اري. ئجملاداخلايو ا بلوم 003500 را كرصم ا يحل ابن ؤل ارتي مهلاداصلابهحنصلا حيض طعب كر لوق باوأل
 ْ بكملا انهو عام اوإئ عاد ضر اقف يلارامعلا لل اييشربوه عاضر

 ا 0000 ا دوري كنادوصتملا هل ذا ]ير[ ول سي]كتيضي] جر 3 لكي[ ةالكإإا دوعن او صرإبدأ تحض كئرييصل عرج كرو هيتس كل اوس
 1 ءارسا نعب انارلكنارتع كاوكاو ذل رول (سمارباوزجبإع كلم | إء بعصا
 ( '؛ رك هدر سرإعل ل حار سحلص رحت هرشلر امنع بيانو رص و رسله رك الك
 عواض وصح ألاميإلا اكو تحيض ورح هسصصر د ؤ] صدت اكيإاحر لك | حم ار ابعا]هب دوس هسّيصريصصت] جا كل ةيئرهاطإا جار زج اانم يف
 ساونلاييس اكو[داحلافصو رالي )ءارث لع حج هرطي] قاعريخل نصر العافد ل ميم لاكش الئ سان جح وساوئل اسوق ميلكا راجيا اهضاس طع سوسلا كس 0 0 روجر ايش ب 20 اوئلا بسس ب[يهكورل نست
 ١ حر اخ ايئادوجود (يسحاضرعر دل عل | ل اين اهطاسابمسفرو از اذا رتل اوضوارتلازااذ )طنا, لشلا تحن لاي لو ضداونلاباصنوس
 3 وَلا بيرن او دحيرابو كارا كما نسل اووضلا مدعومض م لظلا درا نأ هنأ ثي
 عّجللا تاك الاحا نا هكلوينان]/ رماد ديس مشل اف كح ا لوين اكن بحضلا
 قو لوب |ماتف كملاو لرتحما لع يلءانؤع اير امنلا يشاع نس
 مترلاسجما لحوار باب تملا ديلا ةريتلاو ايل الحج نربام حلاطسإلا
 اوعلا هزه يلع قنا, رمل ارجو هلوبب كلام نإ جردحر بو يس اونلام يلع بالهيل نحن عوؤرسل يدل اي ييل اريج اوارتبم اب حتر محل العادل
 رف حرك دق ىئلا ]نال |مسابللهاوع صلحت او ]مل (ًملزحم لزشممتألا
 لئلا محير يذل (ىعم ا ميساكيحدرتا الا (ساي/ ]د اوع ع دئا/لسإ/( يؤ وسأ ا
 4 م اًهياوحاو تاكرسو ءاوتورتا مل جي نازحي ديز موا ما ذا
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 5 دك دون هدأ 3:--.ييصيتتي“ 2 ع او" نط ينتهي

 م اا هير 1 0 376 ساسس ل يبيع 7 -

 : ليدسملال همس يمي“ سما . :--ديجدجوموبيسدمجوب دعو بك است بخ بس
 - 00 نس . هع فان : 1

 2 در م

 مانت دعس اهيا هت أوخا تلععو
 0 ن( نم اهلا نيش كتساوللا تياخا ديتزكت !]لاعفإلا :/ناكي (عرأ
 ١ ١| اًعاوضاداطون ابزل ا ابرطامتاكناتخ [يسماو حص اف كهِريجْبر سل اهتز (هرورمح
 ١ عد كنتاديقعلازقاز نقل السلات اراسر تاجرا 0
 . ٌقلَدنؤ نسصم اك انو نحس إ/ اعنا ةدقيسردلو اداعلو (موزكل تاوخامادر
 ْ يار ميشروتنل ايلا للون ]نفيا[ ت اوخا ماد اس نا لايئت|ب اوسصلا

 واو ايات مركب امادجارإلا يسر ارد اق الاو تهفرصت دعل َتاَحَأم ادانو
 كاكرمتلفايىئسدف اهنارتبعاث ًافاشريغوا اهيتنل |نوكنا فرعا همس
 يدلاككاكنهرلعلحارا ا ايرنغ ماد ءلخارل آمن ارت كلذ ارعوسات

 كل اكراوبو تاوخالاب صم دارو بارتحل اوه هانلكي ذل او الحخسلاك
 سوخأار ع سارباتلاو هايشإل (هيارحاو تنل اهياوخاو تاو (هاوخأ
 اعالنرتلاو تاوحلا يبا ناَملاو ب اَشلا تايدءالرءاكيتلاو هايصالل
 ,ناتكاكسو فورم اول احتإلا تود تالكلا ثصوب ايادحالل حل (نود
 , كر شاهاساهْسأن نكو اهلا ف ورح ث ولا تاع اس تيرم او |ىنل | نم

 عصور وللا هرخلو ]حسم اهكاوخاو تاكرفر سورا ذ اسر اتحمل ا روسو ايرللا
 بع ميلاخةيحالطص | يس (ديرثك ب وصصتم او (ساب عررلا يسشاو نايس اك
 برصتلا اذاو هلل رئيس لع[ عطس مد مَيسح اهل اسر يدل عقلا ذا مما
 عوورلا نا ثمان دل لوفر تاه يحي سل جوف اهو مسح لما رخل
 ناضوررسنم ار جاح/ نارتو ماعضر يذل علل ارش اعوام اساردل ايزمي
 موق علان عل اح حاج رمان إب ايف سسنلا فلذلو اههساربخعا
 ن اننا املس ايلعور اسمان ء اسر ظانإ ل وست ا لول لع هئالت, عاتنإو
 ' رعايا ل اماه اجر لبر ان عين وإسل از !كاكايلع
 لا رتاهم همس اوشأشو برغل اسس ابي عساس اهيرضر دات ردو عل داير
 م اهتم باص تيراؤ امل فوءاوع/ اذ ركيريجئ الكر ادام كما بش حبا ى يأ
 لبوردؤوعي كر سل ان عكر يب رثح اال | كبور ترعب [رئاولس

 00 د ل
 و

2 



 ظ ءىاولا جو ردل ان وورلد ام قاسي ايس اتطرشالب هلوقرهظ اور صحا تآكل ص 95 و 1 0 يا َُم 5 5-5 / 2 0 ([ىاتلئوو ك اكول راضا ةئالئؤ يمد دلو ر اصيح ناني ايسو لوكا ل احس
 ار إلا وكامل اهب طءازراهنتسإلااساكد صرلا مللي دس عآت عوطتلا تنل ناك ف زوما جاوا رس عصقانتا "عا إ] حان |لعأت يذلا طيور يلع اجو تام هيغل ]د دو اهي ط حبي ةصاخ او تايأ || كه لاعتألا
 واكس يل ااذاو/ اما يندعرتول مر[ يبزا ماو انما قالطل او ى الخ ساقوم ريا رعت باك الكم لجحوو وكل اهدزل وار طن لحلول م هروب لاشإلا ناق
 يقانركر اكول اى حبيبا سإ د بابا مناك كيلعيل سكاعرل 00
 ' رّبروطلا لوقو يا هرس ( ٌنادرش_ىفوإر بوصراو ارسل ادارم او ييئااعسيلاب أب
 ديرو رس نا دبزنوعو ل ويس نا اياد دكر وأم ا بارعا تانتإريابلاير يغاو اهسيلا راو ةكنع ةدرعين اى ايفو بآبلاادنه ربع
 ةرانلان عب ابلا| ده يف خيئللو اب لاك ورنا ار ايخا كل ةزو ع كاملا كاوةرورضالا ودب وكن ى بع ويضر عرشخيزلا كلنفانوه اما هرح
 ااضكايإ>رلازابل وتو ايح لص اما د امكاَنارّدلا بايت انت . بايع دياتلا_لوصح د صيصخعا ب طياوةديانلا كل ضحاذادشعلا
 ىراملو نا فاضل ا د1 نا فاصن عانت ناو كافن ا باي يفا دلو
 011 ( مس سلا ى لاحت |رأ هر نالئلل دو سلط الجب ايلا( ىش
 4 ناو لوصحمل مايك نايا ن اكيد ناي ريألا ملا (شالام د سباك

 هتارءاشرشررصم اة صاور ركام الكل تتاس كغ ساكن اتوسط و اةيرخ 1



 زيزاتلع ارثآمار ضقانر هو هلع ارغب تايم [ب لدتا ايي اريك

 ] تاكئامضم اننا مريب الكل نو ركل منت مانا انك دّدغاما كدنع
 1 تياريخا لطلاب 5 ا اوراس ا
 59 المو كي عاق ناك وتتر اجألا ف لطاررو باطل اذا سو استس تاب ب
 5 ركل يوك احلا "امين للا درو دمو موسي مي الكاك ن رأت
 ترضاه كرو حان وزتس اماوالش ماا هدحا بوكيت اين اياطلا لختآذ

 امرت اكناًاساو ل اعيوهر ةذحاو هل احرك اردن ءن انل نايط
 اك اوُحائيلع سرر تم ا كا د تازاج اهعَمس اما حل ل

 ١ مو تم اد غوعسمت هس ماهنسا ككل ين رملاب دن

 رعبا يدرك ناكرب2ا نرفع ور همت اس وح اخاائح نزازرتلا قي تبإلف
 (هؤمس ]ما -ملكت اك الر عا لكل رن اكى ص درو اخ ايلعسكل / ا نابع

 رواه إىفات دجى خا لجو ]م (مَمساماوظ]سفالب ا فدع
 اهنا لعل ارت زجل ايو صم لب انا لاحتآلا هك ار اج ام ايعسالا ساعي
 31 لدول ا انه يا 2 و ازابيمإو 7

 و سلسل 2 مهرها عضو كحارس يمت تدي اط اذه ل ارملئاو اه

 ا 00 !اعارب كلذ احم تاع دين ديزل أ ءأرك صل

 ١ -ىامساد دوت ساي بوك | سل اريغ : ف كل ضرشو ىلايل ل بساع كلن ْ بالمكلا يجو كوع نارعاا بص كازملا تحض لاح اد ادااعتست اف

 0006 الكلار دبسرإ اميؤمالمساو سرب لا ناكانا ل ةيدسس دعا ملا

 ماهتسا/اراكواز لكك اوغ طلاء لكام اك ل دو ةييصرإنا ارا 4
 دايم وبطلج بابا ذمراجإ 7 دولا تزمابد

 توك لادم مكناس ارش ستار اوفر اربلا ارخ سا
 اشار ساء[ جئرع ناز جطناغ لطلاب تاغن|لرسخل] 5

 و 1ك نرش ننملا الكت لامر بك امج احال (ي 0
 . ىيحكصف نوت اكيدرلا كات ايلات فاما ل الع[ خيل ارسل

 اهرحا ْ |
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 ايم اداب تانإ لهم امسح ميلع كديوئزل (نامزلاب انو رسام ةربخ تيت | ماد | ظ

 مهجحبا ولان (دئساللن و لابئسسالاو ا لاخلا بكر يتحازا ن ايو اي تس اوا
 هانا اهنا يشد والا نم حيت خا نشيل تام كب ناكني

 كة اياررصي اعرمج 0 امر مُسرَو نمد[ يسمو امساان الم ةرارسجت اديس
 اراض يزن اكتلقاذأو طدرساف ه ءاس نهايات د بز ترج ارك 1 تاكلهتل

 دانيرابويتارإ تسال اشراك او تركت | كافاجرس إيف تاكور | , | ّعسإبا د دمسيمل

 ةجئاررل نأ اواريحا أس ىلإ توسل لأ راشيل راينا
 ٌيحنف تامرلاب هارلادارشو ثداحئايزلا ناعناسزلا| بدن ط تا كى عع
 لراس ثرل دح ل ايصاملا باي] مي مدس حام ا تاسزلامر هالي امرحسلا

 كاف ضان | و ساو هلت ,عمشإبو سا تاك قال اف (ع2ل رب رو ركنا
 نداء طمر قعببامأ شيخ رصف انا او مها 2000 هُنالثا |ءرشىكرلا
 ر ايءانرب خلاد (م او يصل اوعالدئلا بارتابيلع تكرئا انشأ (يعاربغ
 تاكيد ارالاّسسسإلاو لاو الاوعإ سل اتعضرطمةلدر لالا /
 يارا فرح اائمللا نيف نرتسسوكاو تا
 ريو يع دج# را ا اماني

 ريا ساو ا يعمم نااياكوس ياه ْ
 ا انرسم نان هلزارامل ويجي تاكزتس نإ اناا هسسن ( ٌئعبوصرلا كلاق راسو عين مان وضمن نإ لكلا نبا تو او

 3 -رااعليل مضار تاب  ابزسريز ركن كررمافك ل كاد يجي تناك ٍِى ءاارممدينح 5 اب دلاوقد ابو يل يظر صر حرد لا اكسبو ل اهلاو لوصام ا يأ . دكيسل العلو دلارخالا ناس إ شي ان ريس مل ايرتتسم هل سيكي ندز[نيرفر
 ا يسانأو تاهو زع ابكت ابرد تيب وعر اشو ترتيبا بر دس دو ينام
 هلوفارخنيطلال 2 تاه جل ناكر |ةدرراصو هلك, سماتمر أ
 ٌىلح جل لوس .انلط ويت سلا نلدعتد ديبستلاةيفلاايباد



 اتالعت اهلاروررجم ]م ورعب لما موبالا لاح ايدوحام ا ياش

 مك ف اريل يح[ حَم اسيل ا

 ' 6 سناب رداذازملفرنوكو يلعب اي!ازعاكل اح إإء[تابزيديقي
 رسل عل لاا لو الطإمارتعامأ را 110 ماسه ديدامإلع
 كاي اكرم نسف بماي دل ل صاو عياشلا ب اينإ دانا ديور ديت اع
 فسم تؤكل ال /رزمنم كو + ناروكاو ديصو ديصو 4ع
 ب امي ىفس سلو ةاماتلااوّناي لدرس تاكسابإب اين ييخيممازلاد رايلإ

 . نيحلاف نزح هنا 00 كتالوجات فبحرل مدعي اهااوحا اهيقل اك

 لوبا كايو حس كردصحس رعى فري | لعد و زئكإماو ءريوبسم ترص برضو كاسالن ْ

 الالي سلا ةلححد امل د صا يخضع نال ؤا نحت ارد لرقدحاي 8
 َكاَكْيرَحلا ردي اوحات راعل كل نأ ب ب ار او تريصكر ىصلال اص اونع
 هلو كاكا يععو الج متوكل حئل ابر ريشا ذ اسلو تسل يوي مر لاما
 ظ ما انرعب ساه ايام نإه اوت اهاًساه تاه َقريصل ار اكابصاندامتأف

 , لشن خيرك واهيل و ىف | دون لع مدس ااحرشيء لو ىمين | | ىعل اي اياهبشئا

 00 /ءدلو فوم عوض[ شر يو ريسإب (كَس دريعم أوف رابع 5-5

 0000 لو ووكيل ضراعو | وو مشع خلك شا يءاذ كيترسل
 / 0 ميه اق او( اعاد شر يرباعايإا بيلا سرأل#

 كرم[ لال افلا /يادنح الار كتارا دو | ة ص انلا حي

 ا 00 9و ويغسل راح ايا 7100

 | نمد ايداوطرس 1 سا قرا املي اكترس
 ا 17 اكشن لا اهي انارئا لستات العار اان عع امرك
 امواياتإ بز ل اكابر اعاعإلا ليزلاز اسزوحإ تابلت لعزل /و حم

 مجاب تعصو] صا ابو كسا ابو كاناب حب اهندع رب رامز يع امو لان
 ار ا هر ل انرادلاستتل

 ملا ينال يحالسو اسر الكت نيا[ سايز د انآم لوين وجلب فاصل نايز نايا

 الم ض ش رمق كارا بابا



 6 آررل ا ءلصتشال كن اكن اع افا سح عاهل الب اكس يس فصل تصل ترام
 ١ . رسزلاز ابوعدلل ذل سادت اقوي اولكت او ام اعرب كازاسوكيتدن كمل تساد
 030 لازام كلوصايادناكهتاوخاو كاز امو حسنا اير دديفصرلا كاع ار دل [ طع

 غلو رهراعزهاس او الترس ديل تايوان نيساء ارا دن ١
 اًوصو اشك فاك أَم انو دَضأ تيا اواو 25 ( كلاتو عنلا 2 ولا تعا نعال تال 7-9 وس نة 2 ىو معا ول ل ا

 هور وني احصل ارك و دسزو ب ااضراتالنلارلد و ريع ريحا تام ا
 8 | لوح دلت تكرس اوخاو كاز نا صاع ا اسي محل في كو لع
 ٍِ ايلا اذاو رص تا اح ناكن اعز ا نعربز كاز لم ادا كئالىوتمم الا

 دلك
2 

 ْ يلا 0 يوم لات اهئالوطش ايلعوتنلا ف حوخو لجبر
 ٍ عاراضال يقر ايدو دجاكيتسلاب سيلا اسأر|نماه هواسا نولءالغ يي
 ّْ 7 12| باو ارك سرلا ب مسا فردي دل ارامي ئامب اج ١١

 ا اعايلا]نتسإو اياكل حر لان اسلاالن ةكئايسا ككاو تايتسا عضل
 0 -م لا ات ءلوقف سيلرخيايلا دوام ارملا جب دز لاا اهئالق اربع
 1 ريل فورم !كالئ يلع رختلا مهل وحدياياجاراصدمؤتان اسكس

 مل وإا هؤه نمالوام ف رح روحو لانس ائلالوخل ل اضن اباحي ١ راصرراف انام تالؤبوتلاءاجاا يابا اري باج تاس اييارج يشل ذلم
 ساو زيي تسلا سايد سر يدتاكاماح امرا بارجؤ )اكل ليك
 انسالرطت اد. اهاراردتل هال هر طن اراعذل ايلا ااوسيشد ملوفإكلاح ٠.١ ايهزحن تا اماو_ل اهنا دارو صام فز عاو كارا اعيا|رفاسم اريل انآ

 ل اكن افرول لحد كح نارهلتي يدلاو كا ذر زيوحلا ونازل ضررا ا
 هجرك كاي اكيد اهيلع دارس دروسا نلاو عيضه ةررادلا صل

 ,؛ روصو از ءدام سواي أةمنرإ ءداموعلريدكتلا ايو درا نو ناكاع اهرب

 7 - 4 ارفاإب و ار اوءاوعر عر اضم الخ هاذ يع ةسرل او كس اك قبو حم
 "7 لا
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 ل يب مس و ممم ل مما لا _ يوب تس

 ١ ريك حاص هلوتروتضص ع الاقادو اعدل ينل نا تنمرشئال عيراضماو كدا
 || اك تول دك ساو درج يح اس ايي كالم انت تراك راو ظ
 1  مّدتاراكورج اجا تح لري ده (ٌتاانره اظل الص رَئايَس ٌن كورك رستم 9 ا

 | اداب ءاإللا هلركريلا فاضيد هرج تلا لانو تاوريدتت يرجو يرسم ُْ ١ " لرئاورره اناووما بكرت سايلاريغإع ب اصور حاسسو يلعيتلا 232323737707
 : أ الش[ خونلانرسارطوم اووُسيل ا وول اًمرطَملا كياعرعالش لا ام البلا "ص 2 ظ
 | ١ ايانيوجاركسا ف حالو كاع الشرطتلا كازا[ د/ امام أرح ْ
 3 فرحو أ هزم ايىأ فول ى 2 ىقرحانو امر ع اهّىَمع وعل فين 1 '

 7 ياو دال سرع ا[ ضْؤسأو سرت حماد( رح (ّييسالا] علو رس ١
 1 سوح لومار سا يو هبال لاي يراد اعدلا ءاش بد بروبحلان ميلا

 00 رك ناسا يأت كيال[ ساي اعيحاصلا عرمان ام رتدتاك ظ
 | ٠ اطكالا ءرطتحرطتلاو ايش تاو ويس ولف عرملا تنائاكجلام 7
 : ارم اي رويحل نت هما كاي اعرلاٌن مال ائتلا ناكر اخس يلا أ

23 0 5 

 و

 | 2 2 اطل نيت استنابطد رنا لكس 07 8 7-2 0 0 ب ظ
 | لادا ضءانر وعل رتيماكتلل سدازإبحا لازييتابكلتد يس ١
 ' لايزلاور رضعو روعي انهدج موا زرع نع كنانض ل دل وتن ل وعتس 777:٠ ا

 1 لا 5 7 2 4 رس < 1000
 ]أ ورم يرعت باي ا يحال ةزوو لاوزلا ور دصمو نإ يارا منا 00

 ١ < لها ءلردواوءيعو فايت اح ييزحبب يعل ليزي فاهيرو صف اتلا .
 : 232327صلالى اح رام لوف ىلاس يور سالو فروف يذل ارواد العلايا 20 '

 ما - عرجلز مارعا تورعم فقرطْرع تانايلصواهز سَ  ِِ 1 100ا يي ملول لي 1 7 هم ل

 اعت دحار رسل ياصو ويمر رافي العار دصللاير دياي ل الا ْ ش " |]

 ٠ هل السنا سسحلااعرلاوهو ملال صر هاما مسا فرب سئل روما ب ||
  1أ ملأ د عجساسلل رب تلخدار ءداننمير سوت رادب سيخ لهشام ب

 روب 7 /

 ايو تفرع 3
 0 : : دل 3



 ارااكابرقإملا دل ذ رسب م امل لصور ل بسسس .
 ظ 1 الام انوج/ السنان برصنم ا ناف يعتمد بلع 0

 | 0 محل اعبإ الكل هرج لاو لن لرصد بز ادام فرع دز ايالع فرامل انج ظ
 ! لأنا ضطا ورسم تناك مدام تبع تاجا ل عيسإلا ظ

 دينرادابوحتيمان تاكأذلا فاو ماو د تمنما/ناسحألا اودنمهت
 رضا سر صحم ا اهوحر د الط وم دوب -ء طل ادوحو سمر 7
 1 - كوورمراعلا 55 هدرا إلف ءيردسصلا د يؤ ضر ايار تاريسلا تا دايلي رول لاول

 1 ثرطلا قغإراود سلما ايحتسدامرغوتابزلاةيردسللو ما 0 ”  ةاوتاوؤملاو كاكق للا نعال صدوت ديياناعناساوص ادم اوهو ثلا
 ا 11 1 لاو ءرصل ايما ئاحاكا ياصو اي هستلخر

 ' لاك لاا اس سام حل ب 4
 ظ 332 وسرور لسا وول د دتغاسو ردا نامزلا تاه ضاوشمرا ظ ؤ 00 و سل 0 0 ٠ ظ
 ! رعد داس ولا ايدل :ارؤي]ٍس ناي إ]ىئل !( نيريخل اسيا لت 3

 ظ ٠ تنال اهم امتد اناس ن ااه سيد ايرباص دم تاي 7 ا وأن هت انك ن اكأ مل و (هيسأ نع واهني طسرت ا 5 00 ابجرلا 4 [رل ادياعهرعس

37 

 3 ايجيداناد 207 1 نيو يكب قرذلااو يحب را

 ا 00 بارتي ارا ذكر ملل انه 9 7
 ١ قوز ب يلع 77--

 ا يشار سد نر تافا جي لعادل لم(: لايت لانا 1
 1 ' علل اك ايدو /لوجمم ا امالي امد مكبر ءاور دصم [ججتالإكذ ترايلا 3 0١

 ولو ناريلارسلص خيو هما ريجف اجاب يسيل ا



 86 "لور لووب راقت انج ملدا رصمالرت نارا بم امو جر
 للك سلا ل اه كل وهجر اعاوسير ملف يمر انع سانلا هد اؤس اوت هام ظ 3

 لاجل هح دار زعرانع سانا ل سوا[ سل وخمس س انلادوع ل لاعب ظ 0
 | هرحلل بيطأ/,ل رورهاظورعف ره الاد دولا

 ْ ناو اهلاسأ تس ساني ءرورمسأ فا نق عي نيش مشا ف ةرمل اق توماس 4
 | هلعاف بيان نختار دواي اج شيعلاربثع أد ١ ءال جواس |ًلوهرئتجابر د ابيل رح وصخ! اعلا كل دي
 000 اناس تتاجر 0-00 لير مرد (ُسبارو كل ذ

0 
 ء رعلاردمص كات 0-0 كرمال جراو هاو قو برر صلال ارحم

٠ 
 ْ رالف ر عال اح [/ 3 ليرتن دعي نحار َملجُز زل تول و

 00 اعل سلا باب نركي نانو ديما ا ا :
 زهد ىرلانصخما هاتان / 00 تب 0 ]
 ع 00 انتم بابس نركب ن ياا

 هواه دوش عينرلاردسلا ع ءرانن ا عاساؤاهو 0 0 ”
 |[ 000 ل ا 000 دهس نأ 4
 |[ .رل ةاكر الصد دروع ازاوحزس د ئ ما. 5
 ظ ل ا كالذار ار 1

 - روايات وس رخو ميوتسرد لبا | داكح لع تايحريارلت ص ُّى
 ظ يرانا احرار الم اج|ايإ 3 اعتب انالغ ارقي مآ عارسل كج

 "نيم اهاكرصتل ل 0 ادي 38 مسوس تاكرلا كلذ ظ ٍإ
 لير اوملوم شسام سعي هيج اير / عاجاللو اهنارحارراَس ملم 21
 5 0 210 1 أوه ( ل اخت لوق عدل دع ا

 0و ريل ا هللا رس با تاكا وسو تلا الخل نإكار.غارجات مزايا كل انه يوتا هلام |تيدلاو هو لموهررجا
 1 ورا رات اناا رن لوا مرج ظ

 ش ١

0 ٍ 5 00 2 
7 

 ب



 ناو هزارجس الار جارسلا با كاقاييرخ رو تاساييز نكن عير :
 , [؛ى دزرلا كَم ادي ا لهل د ترشل علا وشو سل ان باه لاويس
 - ناكإذ اس متيل هور انه ببلد تاكا ةرباددر اح سري انتل ا
 تاكررامء ربا دبر ناكر خور غفزأجاو ىَس دز ناكررسإلا ريض فأرى
 | را كلبا ناك اب يرمَساي ذلا نإ ار و صعن أ كت هربا وعن كلن

 اجر 10 اك اهيطمساولورخ اواربيلا ل ااهيربخراهرساداعاسركدح
 مّمسو(للاكثبا هك ذ أم احلا مدَينزاوحُ درب لر عمار دسبو ملوكة للذإإا .
 كلارا الد زار دئاب صرتصاز بمرصبلا تامئرمتيو تجيساو يسرا لا
 اوي ملص ت ل حالمل دوه يذلا دز ملل ثبح نرمأ محَيَن أ عا

 سرصبلا نإ ]ل دبو ىوكإ اع لو رحم تالاععز فالك مل ون لوهر نيععب عل
 ارريكاب_ل مل مرش ايزاج انا ناكاذا نكس اوك برشورعادز امزاجا ظ
 د لاوس | ىللا كرم منكسر سالف ريا ماير رثتلا يت اعلايدست
 ظ اليسا ينصلا ل اكرم ايلباتاتا نا يه تتزرك/ ل دنلا

 1 ل
 ىو روي اهي و اسال دارا د اماعمدّدس ناو قو ٌروصلا افاد رصُللا كل 91

 : لف اسال الرف اطن ام دورا دع, رس نايمرئساتلا وصلا انو 3

 روسو با فهر اهئر صن مدءاسا دحآأ لحي لحم ىلا نإ كت سو اهعس
 0 اجا مسيل هقااتخا ادد ااياعناس صيام
 لستلار سا اجا ديو رين[ اسال اهو هتلس سوو هيؤصْس او ترحل ويدوم اهنا 02

 ' فانا اياريل ف مهنالخخا كايدو ماع سئاكاذا_ ملم لوصرلا نم
 ءامايروك ل ملا صءلا و فالتكإلا ن را /شامزم ايلفاصُع كردل مادو
 . ترا كوئراّسسو ان الح ابردحإ ل حلا يرا ل اهئد دو انهيت الخخإلا
 نار سايلايزيناءانلا يلو حاّصقإلا يس اصرولف لال ملا عس [عّس
 هت ل صيامادنأ تن الاكل ري يالي ]ماع طور دسم نرخ امن
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 يف ىضاا وجع لاداعي سلا تار اك ا يهسلا رش يناذلع لا
 " اور عمي لص نيؤض لارج ا وصوم ا ناانلكن ا باوسل تر ادوار هس 00 دج لمد جالا سلا ثم كسر تاعشااماننا ومعمل تمار جوبا
 راد رشي مر بانت اًررنصع ىارايخارهر المعلا ةالصّسإ فنار ا
 7 درا دل اف( عطقروج نا ْمِبمَص اهْهْرصَب انلك نام سول ف يذلا تالخ ا سسك جنا ّْ
 راهب ويوكلاحنم ا سسسلا كباط دربأ سيترك كونو مم يتوعد يسامح ظ

 ' 1 كح ادافمددسااهرججو دوج ا ياه نيشان يام اهم( شورت 0 0 الل و ل للا ون الر تاهيل نومي ل
 . (سئرهاتم (ولك (س اياعاخ رس نأ رف سيلبو ربو بلا | دو ى هل
 أ 7 سراب دل ذ تال ل و ]لومار مالكلار د صراع يسوع ن الف 23237: 0 | "اهو ليسو تلكوكرئارول تاتي ا لعاف فوايد حاد سيرط زل يتلا 0232737 07 ئ لك سلا اناكلل/ هاما سا ىسوغو جسام اهيربخ مدس اعل اهترحس ارش

 : ره ساروتل العملا داهل| اهيل رساربخ رد دنع انا اهلي سرج دات عض أ ْ
 مدكو ملم كلذارعاسيؤ لاين الكل ار دنس زل ناو تالين امال ار دس صنت
 - فورم او اوعسدلا مثلا باوجباو مسوق لعدرياس م ديل م احلم تر او رب كرعملا

 : ٌفرائااراصف تاكدو | ناز فك لينا تبا/ث ريك نايل داق عيوارحسي ام ؛

 رابح ا هرجاو ىْبِجلا س ربع اك ع ك خي مئيشلل 'برمل اي شل احم ١
 اهل وارسو اساوتو عاصإ سيئ مام تتزاوج ينعكس وج 2: نم كل ءالفر ورحبت اجررتا ايف فرط ككذا تفورامزل هتيسانلا ابغرورج اد ظ ا
 02 اما ورسلو ديالاؤنلعلا كابالا جاوا ناكاقا ىسرع ٠ يسم دارك مهر دارا تاكا دال رد سراج ا فيت اقامت طا 7 05- اراك يرياوحف دار عو ارسجلا اعاسا اي اوحتس ا اردصالاّيرمل /

 دردحروو ل هرم عاف ث را عشلدل اهنا عع دالا لاحضإ لاب فراك ولسا
 | هيرودس ب تااسا بجار سلسل ويست تاسائنابوتلا ٠

 00 لس 20 ظ

3 0 

 تيبس

2 
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 01 و 15 و ل فرصب]ة سرد

 لكم اني حرز دس تان( كيدافب ان نس بسلا اوس بل احح
 ناو كر باعلى تن دك حام دجال عصور ايجي اع 3

 / اص عهد صقان يرش اديسأن أ قولان عملت 1 نه خب

 رابصامإب ٌضحلاو اسم او 0 رت ايلع لد قا 0
 تالا 0-0

 -(عابوم اها مب د( اهشتس] كبل وخا ي كلا اهيظتؤنحا ءاراّمحا اهدنا س

 لولا سوبا دارس يهاوسإ (بعايإ اح و
 و لور دخيل هاك رصسو رول / اًهلروشر حاد فلو /, ملكهف أو ريبلاع و ملغ يل اريل ع َيْحأ
 املج كلهالق اع لاك ا يف داعيتْجل يذلاوه امكن | ب حلا
 دام الدب ىبسانيوراوتلا ساس حب 001 تا ا
 اولا ىزيوخا لوا دارس هروتيرخا ناي وسخ راس حار هوب تلخرس
 1 «ردحرلا رورم اطير (سلا# اسدإا ي دمر بش ربا (ييرصنر

 0 000 تابئرا ىر لإ لحأ ن انرلوي دج |/ار يع[ حرر اصعب قات

 ظ كالو كازو ياء ار و و ءلزيهصإا تاي سي عل لاح | للاعب ظ
 لايعل ١ - أدوا ل اجوحكم انْ ”كلاه ياكل اوس نال ظإمع انإحسس /وإول اكقحرلا

 وهلا محلا أل يش تلا ءاطعربا تلاها ذاياملا نع ء ]ملى خرلا لانو ييتا لع

 وشو تف ' يعم وك تم انستاكاوأن 7 ماض تاماعدار - 9 0

 يتلا ناك اوك ثرح راج دودي د أو دسأ ناكر إما تعربجل اق سكك

 نكت اكساس ابو دورار لسور ايو عرمسكو دن اكناووّيرْضج رات ف رقفد م

 لأ هلو بسر لدى ميزربأ (س تإالكشم لك سلاو للام نبأ

 14 نالت نه سل مكى رصلا دلل اي تزعوا ا أَم سِي يصل / تلوح
 مص ل انلاررسكن - نلصنف و بوح م اد » هرصاق " اهو ىف كمان / 0
 2 اكن زوو مألكل وتسأل ' تن 7 هردصْئ[كيحإيا []/ ريدا نيرتع
 هع تصر ا كأي يل ملم ياسا كلاكو يحل

 : قف كاصإلا

  هستعتس# ب - ستات5تجشمتت>.2نتتسمم .دومم05-:35:5ك 00
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 > رمان ,اك[ دا ا و ور عيسم هلت وصنع
 ةدضاوإم 7" تيولا اداه فلح اذا بز أل انج ايل اوأَسلا ملاين
 ا 7 العسل ااًسداو هر يرلاتيتو لاه امام و ئرحضيل ايكرحش ./يسبو ذه كلذ مقيم إم نكس يتلارادج اعل اق كاسل يا دلا انا خا نلو بإب كدي سو ككررإ جيو عمنا (فيو تعب يا تارهسلا

 . زكلاطراسانا كاز كل
 لا |طولو مادري نك روان ماثت ئاكاذا -لطوام ا تيوس
 ض1 1 0 0-0 لال طو |يلل الل
 - عطق ورز بستايل يا يدعت جف هك تناك ثمان اص تركو
 وألم حطو اًبوَم يا هزوصنو هريصي راسل ًيدحازإ|( سي ليدبحر ىردضص
 لع[ صو انلا حم نا[ عاوالاد نباح بات كلة قر ساب ال يوستلا حش
 حلا صح سواإله اج [اىلار ا اصرخ ير ا ورح أحص نم رشلا
 م هي اسر ام(ويوجر ويحب كاةمالاور اي« لا ١ د اهوارج ساحل ار اصرخ
 ل اص حاوصل اي 1 اص احا دشرك دي تارلح >2 كوالا هام الر رو صد
 50 :هنخالا كاك كو ءاصلإ هر كلا نهرين 4و لاما ةريصرو هر وبصل

 06 هتعطَت اضل ترضَو ليات ملا كعمرو ل ارص ل اي بهحب
 ىهتنهرضيررطلا تجبر اهلل ارح أاريخاّتو اهرسدنألا قل ءجا ره كاكن
 رهان ايضا اقوم طتو تور لاءارحيأيضوممن اتافا كحرل“
 ردصم اس ارإ ا م اعنمل ا مسح تالفإل بيرج هلرريصو |رصرصي ان[ شلاراسص
 : كي .داهكذو ةصمافابا در دسم تمؤرك هي ايؤتاشاقل ار اصلا سايملار
 ل يره (لخلاو امهن حارسا «ًايمدارحاوار د داعيركذو دس اعل اي شيد
 أراد انا دلع وسورسا ٠ مسرب لى حم ا ارو وحجر .ر ينعم ين وحب عنا ةماعلا
 . ماكل اف ول سسحملا ندعم انخ ا حب 2 لد عري بف يموت حول كشم
 57 ملت ابوس ور هو اميدبو يل لبر (بهد هن اكرد|[رهطو / انخلا حرب
 116ئ . ناليتلاىرن أرلاث ىربر /|ءارماحا ( ىر

 / نيني دشاووروحلا يلهم زوعلابياحلاودعز كلل خيدنكار جتا |

1 

37 
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 صصص سم لوألا عو ةدلوم ةتص دير الان يلاعف ديل[ سدتو ةلقو شرع نت
 رعاشلل نر لاه رخزع تختتم ااتءلعتسا تحدت اب فك ده اشلار

 هل تايو بحل اىلا دال اب ك ن كواطّرادلوف قس اطل نم انما يو

 هدام التم ءاكأ ذاو دير تاكّيوتدبْنا لاح او ترو ىا يل احي] جدك
 والم انا تلا تالف تاي بأ كولويسواطيل وتل لزيز ايل اما نحح
 ماهلا ب رب اسر (ضو , تاوكال اي كلش مسحب يوي دنإللزنب [د شر دم نأ حمي
 وسع صوف رعي سلام بايلا اذه لاا نم اعل (ناحب ,ىحلارم

 ثرح اطعاّبلامد (هماًكوحسْنا سيردحبل اربكا ىعو هوم اتركها ذلو
 رات ةيرتلب امرلاو ثيرحاإ[يكر ءراصضألاو دن جاس(نعم تل نامزلاك

 ىل مترحم ا عيسنلاو تايزلاو ثّرح ا مل تحك ال يع وضرب لاحئألات
 7 ءرؤرللاب امال ائاو انالك هس اتاري

 1107 ل ديو ترم ا طملامل لس ميركل نزلا لوتاعد ملت

 ل نات ا ا دئاغاستا سانام ىب ل اهابرىغرلا ل اك
 قلطلالرصاملا ارم يذلا نرللايسإء كدب ايات دز ناك ناكن | ئيرسل
 لكلاداضنلب اواي دب ءارصحها ماهملا نركو هو صريح ا نول اع كدي رخو
 ايل السم اوفس - لك كناكيلمافل تلازرخب كسو اع برصح
 حا ص ل (ًسلامحُؤ ءربائلاك,صصخع ارا. لطم درو وياقلا
 ًادوولو دّييم ا ل )هلل دل ء ناب ميج كتل داس رعؤا دي افعن اغلا

 . ىثد هزبَصل قا طدر صر ىلع كدي احم ائرس ايلا انا 4 اسك يسر 9

 7 نسل امو نأ ل باكي هريسَعل و لطم ن ابز يئرفأو ىيم ثرحجإع كاديوزيخو هيج ظ

 ل ار( اولتمولطلا تابزل ا عرلها /هد يحضر دسم اع ناك ظ

 ةدرصلا ممل فك ءاتسم يدلل نب 0
 لاو وهي اسميزلا كاجأب ابو ماودلا ه ان سهى ىلا ماع ابو /وحخأر سبت

 را اا ءاسسل ب 3

 ههل اخ ضوه و راصتخ ايباالاقوكذلار ركنا [يحلابع سمانا رج نوكب كينكأ ٠

 ل
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 ] كبادرساو ثرح ا عاهل هلا دابا اعد ار سيلان ايي :هلا اكو كلامنا

 ازا اهرحأ ودا رسب ترو اع صول 1ل احفإا هه رسل ادع امل الؤإع كلام
 | ١ يدع اكرم ال ص بطل عضوي وفا هيئيص »و نصا ان زلوكرداو المعمم
 كااداجتل | ءانلارساو كاخأ ناك زوي عاترسا اهل حييساعنا قاتلا ياسزلا
 انوكيا/ل اور رحم فر رآح رجل ها ١ 1 ااه او ثرح عا ت ادلع

 لص دل | فزحُو حو ل قب سيروكد م ا | عشت كنولي اراحس كيرا هزصإرإ نأ «تايزلا | ح١ ليحت راك كافلاحدرتلا دس برصتم ادا يطهر ومد سك ك ىلع طرد شرا ٠١, . ةايادلزلو ىتلا بوي داسمو دب اجرنا حلا ام يمت[ كيد تلكمدسيا نيا ” لا [ةليرر فلاتر اد اناجو كوب جيلمدنا بازل اذاد يمز ! كلل دو سكات
 | كليادارر كاكسإلعادسا كدب ناقايضيبر كئناايزيتاءاكيتلامطن 00. . اناس دارتسا#ل اهزيبشوه ا ءاهريوستل اًهاباوم اذ اك كلان نياك اقاكرّصلا 7025

 | ١ اا( نع دز امواينعيبز كلئااكك لف تركذربح ا ثدح علب (يلعووتلا 1

 نيب ا ا خسف

 ناّمْرلا ءداقاق بوس دايك اهئاسداسأ ارق الضئارلاودخ اوى حمئحام لا
 ايطويراضاؤسلايتاناق دير ناكني عطنانان يونا ظ
 يصل ةلالذ نم يروا ءداملا لابد نام نازل الع ل1: تنير مازن !ةل ادن بح اه ١| وبيلا ثرح لالا ن اسزل اربع علل مما فانت تاعودسلاء اب 00
 ترحل اع كال ادا اكد تامرااو ترح الع لاهل مسي ل اناسآقلا ١ ” نوال عايد يذلا حم اة لرسم رم ديلعتل ا ديزا ماس وون 1
 كل صال نارساعلا نامزرسا هزحو تامل ا ع كادلا در رحم هدحر ظ

 يلا تاكرل اهلا ث احل اليل دب السام صار نع جبارخإراو سيحمل ا يلع ةلاقلا
 | 2 كالا ناطعإو ىحضلا ندورحولا اضل ح فام كا تاو نازل هسا شم ) رئهر حس اكرشان لحم |سدو ايجي تنل تحس نانا نادزلاب ةصوصقك 5
 يزل او ملوتن يسال رجح خان ساورل ء امر صقانل اي ايس يسرب ميجوام | 2١ دحأو نسكيمو اهل غول ووعم اف بنصم الدو فاشتر ماي ناحوبا ظ وكرر رر ا دراهلو فلفل يف يله اهنا نخر يكعئبك ل ضصم ا ول ءاكذلا ا
 ظ هلاك لع ملال اول مة صقإتلا ناكنا كاك ن يأ و يلع عنخ 1

2 

 0 اي 0 نب هد

 0 ادي 5-5 22



 ٠ لداقلا اعد رك يارا اا تي اناواركد ٠

 ااه تمّت بزاللا لاسفل لاو تدح البلا دعمت لوط ْ
 هيي يروج ب بحل ورح اهل [يذ ككاو درتي
 يي بر جات النهج ازور هس[ ابيت البلا
 فرح أ يسع (مز يدل اكيسرانلا ىاروه هل عيت ا/تازل (ناكت اكرا س

 راخاهرورجب لعيب تربز دداقتالو ر انسان ءاهرلع لابي[ت د ارلا
 يف أرسللِر دو هلريظن اور ورملاور الاس ءليزصنلا زا جرتر اهرحم كون
 ادرك وام تاكو لوول دار سلا ر يحل ضار لك
 أني ص هلا كلب س كلارا ٠ تول | تنيكلوملى عنارؤنا نسم رش رواش

 هارمإَؤ يصل ك اهيضام امل نراك ن امن وج عامل ارسائيحير رسم اك إب ءانحم
 . عياَسلاظنلباش داب ا ب وهبت كان( نايزلا وأ 2 ٍ

 نادل لدلأش بيل اذ الجم نوعا ؛بل اطو بامر 2

 هيدايز نش و ارورجضو |راج "سيل ى بل اطيسم وأ يسرا بريك تي نوك

 م د ابزو ١ :بارحم ا موسم ان اك راو ماَسنركم اهب ء سالو رماشا يملا سب

 اكد هل نع لومشارخا امن دايز زاوجإ اًال[ب م دو نانا كك ا

 لاس يلا لخلل لسإلا نالت دمام تاوتلاو اهثاك
 اهي دابر نالوا اش ام نرمالا زكر حيو حقل دايو دم |

 ايحار :>, [رو معرس ' ناويه دارا عردرج امن ورتولط/ فر تافولياس دس

 اننا م طيزؤطتشاررئاد سا/ايداقردتس جس ٠
 «ه 2

 ا | تأولص هدا ن اكرشوأ م اي كتلي ووصل عت دا زر
 ايفو اير اكيف ا دلال اهو صيبا الخنو ارب ناكت ريزغ يلوق لعد انيئإع
 يدر ل بج أْئءيصِْعْ بدل ناكنالر قب مصل ن اهحارز ٌسسسحاورض

 مال دام نسج مام اء ناكذنا ارب ز نسحأن اكابوكُي رن اكرر صفل اةربباتو
 يلا موزع تارت( دايزيزش اون ,لضاياد تاكؤب هارطما نامي ستعا

 انهي / هييرع اننا مالا كاماساللاه تيا ٠

 ليا وسمع

 كوستا ع تو



 ته 1 مييوك دن نيه . 4 »*6١"”.. "> ؟ةلييشتظنلل
 يح مع 925222 لل 2-0 5 مب 6-2 - مس ل

 7-0 - رع . سه _ت 1 هل لق

 ا ابيها ناك ياتو َسآَدكُو بسلام الكيت الا تايز لست
 ناو اكد سرب م امو مانو ل احا نضع[ دبصو را انااا يع

 كانت اربوتاملا تانزلا اع تل دا "ا (ذاو السا ادناك لهاا ”ٌىدزرنلا لوت
 ار اع لا "نينا ملرتادلو اد يزتسحا تاكا

 00 رد الن ارح ناي درر ن حو ءاضقا ثنو احن اكو تإسا (ديندأ
 ' زهماكا م ارا نارا ءالرظن دايز ايت يماقرخَي اها ذا إما (يسا
 انامل اراجأعاو اهاعمدحل ازاي از تمس لاعي نأ وألا د كات انمعنألا
 ] ٠ ديما ثرحلا ناكيذلاىلطلاثد حلا طعالا هان تاكاقلاي انريغاستإح

 كروال ل رشم لاو ماعاملا 1 يانا [مَسل ان اىدالا نر 2 لاني ادا امنع م أ

 ء ثرح ا كل د نعوض اوم اى د حق( درك نا كلر( تام لل[ ثوملا يلع

 امسشاو اعرف طياومو ناسزلا اويل ات دجاذ انهن انفال

 نايلي وربع عمير[ شوهدعرتور اجامل ف طسضن اسزلاإعإباو ىو اكيض
 . اهيرينو لعصو جلا ان نير عتف ايفو دن يل ا فوراعل ابد احلام( سصاّضنا
 عينا اطل ا ثرح ال عملالنأ | نعد درج يس ” |[يحاهلا ريمان اكن ض ترو رح او
 ”اكذاوهلا رايت يارد «داقسأ كم ( هالك ريت

 اهئ بيم ا عساك امو باي بو | دبز نسحا :اك ابوح هريازل اكرلعتل

 اوبز ندحا ناكاس ف اه دايز ( نا كا دبر ضال زل اعتدنا
 كرم العة لاقل نعّس درج اهنا اَتلآ ءيصاملاس زل (ٌلعانه اهلاداروكش

 0 و كل ءنعَت 0 را الا

 كوس يوتا كبس "ناب ىرور ضرع ترم لعالادلاو ظ

 شر اهب رلع تع « .اءااوناكانا ن اريج 4و دز ملا سلف اهي دز
 ” »0 ملا دايز نم تناسى هلل ناب بيل زم درا (

 امس عصمت 0 0 0

2 

 ا

١ 
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 رثدل حدو فرح اب نيت ءالكا ا بارطيب نيلحنا مماطلات او دالاس ايا
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 000 اتلاواصرلا ء دارا عك نارام الم دوجوم ال اكيد و اواي( دياعلارييشلا
 ا تالكلا نهانا ل وخر ناءانحءاماو كلة داس يالي صر ةطشللا ءارا ١
 1 506 انو ناي ليصلي ل ااديئاحم اهي دارع يل

 ١ الكلس 1 قاع اةدح دخلو اوم, ناخب ضامن وحار لكولصإ |اَنَس فور هرخأ اد ريو هاتلاو وم اريك ايإصات انا املا
 ١ ظ تلح اع سيئا هسا نهب يفشل ةبادانتسا افعل
 ظ ىل ازا امير نيكل مالكقرات توين ازرجي اهبوا عامخم ْ هكر اظل تباعا مام كلاي اكتم لاواتع يف هحلاراوا طولا ثعاعااا اتا «دايز ديلا تاير هت شيلا دينا ريل حارات اورد دشلا وش وف كابي اكان ايار امرت ةوارطلا ياو د بيعو/ ملاك ح ا ل اواي هداز الا وعمان ااماعلا كل لك حجو لكان اكسو كادلااذكو ان ٌسسلا تل داق سدس لصا ناف تسي : اهنا تسل أ )لاو باو ا نرسل |تاديو اهله محاسن د امك ئلانلا
 0 تيمنا رم “تلبو بير ناكلتندلا
 ظ ياا اك كاساباصالا لسوف اي تلال امتاوع
 | 2 كاقاملابآ/ ناب انيلومهمكو ليوان 226 اواي عاام
 7-0 وده تراَصوإ يل ادا اق 0001 ا كر امد ىدلل (

 ظ لعتل (اههاحنو ٠ يرحم اهنا سب كرف تلح يعج كل اًيداعسوا اتكاسايهورح
 110 ا ا 5 . ءرانام كنسي بيزيد بنيك اتا اسصام
 ًّ احلا[ ت ا باع نمحلاو يباع اجر كعويسلا لا الل | لَوَم كل داع

 لايحب حا عوج نيخ توف حض قيصاو احط يلي ا
 رشا مدعطارتش لعل اا 00 اوكف
 انج امابيلوح 0 داك ْساَص اتي ا تالفاّصباكيتنلا

0 
0 



 تعيضلا

1 
 5 نا

4/ 

 .امعةدازاهل اعاطرشن اذ ا املاع ايزو ملوي دارملا فكي تسي ايس
 نص اارنعاجر[كانوه نحط هدل امهر يخو (يسان زكي نام لوف اق ادرك

 حلك ابع وبسس لوثره رهو سم ا ساوتأ الحنان ا نمر ولائم
 هوس]روه اطهو نم ا ظن فا ًةئالافن الغ ارتلاص تامل حن ككل
 تديزدعش كرلا لاو مق دارارثد بدم اي حئاعت | اةعاجو حير ال بهي دو
 اء. يدل اولا اظنسل ياا متااشإ ل عع تايحإلاهنب تصخفإ عاعلا
 ىفائلاوصاخ و له ن دلاراعاام ب سلا/(ت عوني حلا يزكي تا برو
 - صخب امم[ روسملاو كلان اررلا بعل ديس انلاوللا بهل دايو َرَصلا

 مرنم ةعاس تاو وابل امون ةلومكت اواو تولاو عاسلاكياف دارسوأ يح اب ٠
 سالم يا ة عبث ح رسل ن ا(تجاقؤ وأ ت او( صاوراطوخإلا ك6 ٠
 عيد زد اكو بو تول ايون او أهلا ف اضألا فزت اح افان اوال

 ورلد ى ذل اد [رارطسعا تونورركلا لعوب ارو لازنيديهبشل اًنايارن/ ألا
 ٌىَبص أح رضو ْن م رع تاو | اممزوكتفلا 7 *
 لول ناوالارءاشا وو عزل سحاق[ ناهي هج شور و رشل اف
 تاو اود اسمر :سانلا طيرك ن ل اهرسا فو ملل ن وكن نأ بااغلأت
 غلام اوس (رباولديازاتلاوسداؤئوحع نانا لاههلواولا صان يح
 هيلا ف [ضمواه رح اس ل رخو فو ل اهرسإو فرح أ ثين (كاوأم يف
 افرخؤ رج كو هلوورخ اسوأ ارف نحن يح ا سل را ةلاكلاد (ودانكي |
 امر مو اهسائاؤع فل ارئرلاب نحت اوضح هارتااهسائتسم
 كاساّل ان اكرلا دوجون ا (ح اس نحس يأ ارإوهرو ردح
 ١ كنا سبل روج الهسأ(ىزح ناشي نعزي كلاما ذم نوك
 صاف اوئصّ_ئمل اد ميقاورس عن انهم ٌىَدع سيل هوفر د يلأ عوفر
 ثراوندارلا نامرح» فوزا ردت ياك ب صملا ع كلا جبال
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 رمهل لزنام لوزننو ميد (نيرعيإ ا درج م ص انس نيجررول هابل ايتن[ شويحل
 - تايرشإلا فرار سلب ملط سير صرالك ص اس نح كل ذل ناوي ذا
 "ناكر لل ازيا ئيسام بو كوتالا فام وكف اسوة يل كاما تا

 حربي كارتير ّيم لا ةوبساسوايلو حس ريادي رشإلا ف اما
 ارش (ظاكهو رهاطوا فل امو م لمة قرحم ف تاز الع يع اعلا
 صار اهل ا(ينإ/|ناجايرحإ يمستت ت لن ار ئل ار عزت سل صن ص اند ُيَحْنأو ير إر فد ناكن اد ةككن ركض اير خ ام اءاهمسإإ (عسملاب
 | 2 نول اساوسو يا هم اسال ورب لحس اعل ايم ناغو هدد نك سيو يفق( (ك
 ظ ص عيري جور اداوم كب وصن1 ا معو نمل اريخ يسد يأن هل اربح لو
 ٌكملسأو ثرحا لاقاما فرحا ةسسوهو ملوي ىحم ا نع وبل اخةيحالطسا
 دع ل دعا يور هاوخميو ديس ع جارسلا ياو دريم ا قنا دكوةلثء حامنا
 -4 4“ فال اسر اهلج جوش نك ا ٌيفرتب
 لايهمك هرالتل تيل هنلاو تاعللا ماهم اير ايامك
 ٠  اهلقعاسورّيشا ديرما هر شعلا كود ال ٍقاَنَلا ءاهتو اع هر ثحلل كول
 مدار اكل اوحسلا(ىلاكل | ةمالعلا اهايوم ضو( ىلادةيلطلا سا دحو
 "نور ءلاف داش اءانإا الحلا نمّرتكل حجم َنسعل | ةئاكشلا نسال امج ناب
 معي عار ولدا قص ايو مدننا تالحجاكبلا هج تالي ابزلا هج تسامزج
 متر اقو د ىئدعلابصخرإت لاس حن اوجب ءدايرلا باجكوم اما ايزي نوم اب كركر :ر لل عجب ماعلا اذنه يات نيرحل

 : |/ايرسإلاب ىقوا اهو مرثتعلا ىوفام دخلا الصح عركلا سَ
 . انو دلاحو مرير انا عرلاملا هدهؤره (لل( بيسك ك رسل ملع توت | 0 جاهل اريل اهيفامو ئالشلا الم اساماكاواسح تحلل شمالحلا(مركو نيكولا اركما بيز اء واو ون فعلا ن | دري [رختس ادني اع | ١ قبحلاراسولاراشملا ىلاوجحفل؛تسنات اعئلا يكمالْجحص
 2 راعاش ضن ويعج ا ناراصاخي كانا ه دادزلات اجؤفوم اا َس
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 فورم تال وعلما - قى حيد

 روئسا] م اانهز اح لرش نا حاج ايررعتلا دقي ةرتكل ع / د(

 إو ءيعل ( لعلا - ,ينمووتالثلا مسلكار قيم لا بسحب ت اهرتم اكل ا

 ررثعردا افاد كج نان تكسأو شالح هريستي] بقلب لرل اك جيق]ر دب
 حس ءاراعممذدلا ءاري) صار ازاي دلّملاعجإءّىلطي كلا عجن ايو اجاب
 امانلامائب هيام اللا يؤ يإبفا يد تيربغا ذهو كل دل تالت كيسا
 دحاو [نير سند اسر لفايوان عدا ىربالاز ا اي يسنتلارياقالا ف
 سرااو تالثل| نيكل ه |باراج الخل وشكلا حجر تئانافاريدس بآل حرح مدس ارب روج ا( تظنآ داو اناج حافل اليم ا ىالطاعح دار
 نسا ةروهجا لوقو رو ركم او فريتلل حول وسال ص اق حلا« تن[ تم ورك دايو رطعاتف |( ص | زاجذرسسمت[ يزعل ندا ت يرعاك ييحرل ب ار الاعوإا
 يطل عم سول! ) (ىقإلا تعيش ترحإلا هكه نادحولا اذه ءامع
 مال لعاميوكك رحْس رص ام الا ىت|/اولطم ت مياس الش يزيل
 . اهات ىوما ل االلايمباشم تن اكتاهرحاو اوم د ارم(َّصفق حا
 د هصرلا ك اكاذل وانام لحل انايوصشمرّدإو مز( يلا اموت اسقيات ب العا( ناناي[ مشل اهرزاهنركطعايعر اولا جا ينيرارمإ اكلات . اهلساوه ىلا ل اهنأل يد ازني كل ايلا اهدي و اسم درع سكن صرت نم دليلا - للا نإلا داو رو ءاهزصس مددت اب وتأهل ع اس ييزاجلاام

 راء رسو الاي زحتتلادتع ايلاعا نلعب اهلاعازع بسلا فاسام كيس ١ ضاع ضرماناس نايل ؤعلوملابوصتلاعءوبنتالا تح
 ويح كيلا ساس نايل هم وربمولا مس سل اكون إدوجورا
 ولا يذلا ] صا, ع يوصحُم اوه يلا الا وبرك سر كل إو رصين أ
 ارم راو عاوعرترم مدر هنأ جوقرملا

 حا
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 7 رهمااذااين ٌفورحلا كاكشإلا

 ل ا! (ناعمايراحم ناي اعنا
 ريما عنبوآ ن اول وفسم او لاك روحك يآ املوت لاحت | اخر (لعتلو



 ييعلا رطل ع ورريس اه ديلا كولو رس عيتترتلا دا 7
 رنيصرخإ الظن لوصالا قجارسلا كاد ا (اه2 لو

 ل ن اكرصا ناب ناكر ئينإ/ن أ ( ده يضل الاموال را فلج ل1 نم

 تاك انابيب اجازتاكراصن ناكلا ترسخ دسالارزز ناد ساما (دبز
 ظ ليلرب اخرس اهلص [رسلف نأ الخيال نع فاكلا( نمسا جئيستم

  قاوناذطاسد وسلا عن كسياعادبابا و عبطاف ىي كامحل(زاوج
 . نأ ى يلا ةروسكلا عمت ةحتقم اد( يعينا مو هي ليي

 اهل وا اعرفامي نوزع ةايظن درك ناكر سم ادينتو اياها تايعوب

 بولا مةرماكحأع يم خلص : اضالل اهناو اس ورلد سا ع رتل | 81 كيح تعري مل
 0 هباناتارنعكلاياغا ع رصرملا
 كيلا روف دزحماو انإو كندي كاف اوان ىعمايئيخ سما
 سلات راانأو فل دك[ ضر ا ماقد يبلرت رح عايجا بيلا كاسر

 , قاهر د دحوم ةروسكلا ضاعن ةحوتنم اهنا قرح

 اس واهسوسو سر !سّولا عسنلا د لولا
 2 1 ءاسلا نمل يق
 (سِالَسَن يدل اوه يكول

 و دن اق هر شايك سو اسر نأ م الش علا 11
 . كلا 0 م سا بلاى متت ادلا اهنا

 0 ايا مزعل به ذو لسلاع اون اعالارشر ءلطبو يلوم

 ١ ريل ناك اهلع تعا الن ا عةلماحل الب ابو نقيب ب

 1 طاطا ف ظن صا سؤ وجدت تلا اوك 07 اك اعلا
 ياحب ملوث وا 5 اول دلو نأ“ ّ را ريم ادق نقال بيض طردصملا
 1 | و لاسبلا ايزل ءآنل ايا مسا نا

 . اوجف
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 | 1 ل ان فارسا 0
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 ناب ناكتالف لولا ةردس اكدت اهضتلا دركيتات اربح
 هرب ريس د أمرهم اوحسريلاوا اهتبشا اهلل نطق داو
 | ريرحاوكت 1 2 تاسست إو ا نكرد نين 267 لَمَل ثم . ل يسب تاؤزتل ََك بصب دكر نسل هذ ف

 000 ريشا ناو فو دن مل احادسا نايل دبل اعيش كل ذلك صنل ان 0 0س نمسا سد ضنا دارا ماا ص ار عنوحرس امن خاف ى جلا: احا ءارخ و درك قرنا ل مدس الا جور [نيرخ يحس ري م فو بريا
 ا ىا رك [ىارأر هو ارسا نونوكييا رفح نكرر جو اكشاي ملك فوز

 0 دكار ساب وبر ديريددل او نركل اخ او ااحإ/ ب اوحسم برستل ان وكيت ا ا ياني يردم رللجادباؤعج ةيضناو ءامارب اسس لا ةصاعنال كو
 20 ال اوةللسلا مارس فرد 2 تاير امساك وكتاب( دج حتي ظ

 راهرك لوصم اهرساتلا دبس ا ضربا ى | تروس ا معلا وب (ي ايا عزم عىل ادع اومدفا

 0 0 |ف وحن ايهعامتو بحاح اك يحرص شاك ليلا ةجخا د
 3و تدل ب ميرور رص ,وحص (رويحلم رق لحر وعر اعلا - ى

 0 ةتالعبلا ظ
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 ل كاكا

 17 ااعايش كرتتا يذل 78 قا
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 فل

 3 0 طا لاو يا لااا رطل /م/ 11
 را مساهم دابا رك بماي دايما اال
 را للعلا ن] ضرتسإلانب هر ذه اررن دايس 3

 .| ءميوبّسو [يهنرسب مثول دورا ةوكبوط كيد يقلل و 0مل
 تارا رومعلا كور وردت مرفت دراو ث يرحل ا نا يونغ طسمشوس انل 25 ا اناا 01 ا

 كرجل هزه تركن نايف عب ويا يزرااغ مز لفي اماه 4
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 1 اب راسي مزالت تينت 9 (لع نس اعل ازا اهلا

 ا - كالشد انا اد دلو رئئسو ناي سك ]ران رقزجمو اقع ينسي

 ١ راب فال ءاععا مالكا عرسي ٌتاويا/م رك هريتو درج ادا اعنا ين ابنا
 ظ عمي ة يودي اعلا اناوع |ناعاهعيسن اند افك اق اييلوحس فو

 0 ركاب سوك نانو اك كاك دضختصلالاقانإءوريو سادبعيا
 انضر هووقوسيإ امسي كايدو تع ,ءلجوباسلاز

 ' بر ارلايا هلار ردسإلا اه (نعيو ب لتلإم نأ نمير
 مللس اخاى طاهر تنال ب شت اب ارو دفنوا و 0 حاسم الكلا

 سس صرخ ا تاير ركس .اهررسوا كتل اللد ا

 ْ 0 حا ربنا بيسو كاان تر دياماح كاررتسإلا

لا ايل ةزبانإكب انكار تنال اك يسع ل
 1 نز

 ال تاع توني يك ايام تايرمإلا سلا نسال عإلادب ب اسإلا باق
 > الار اليصتاغنلا دوج تور تتال نا اعل لسسمسا 1 ( ءاك لص

 امزح اهلّمال اسس دون امام دج انركامشابجارمالا امي | قتل ىلا
 ىفاصركلافالخو [ ص سا نكاد وسا اره ابوك ةلاكشو ا تلاس تكلا ةسازو
 ” نازياجواتلاو كاوالأقولت رع تك وح مع را
 كنا دايحوب لات اسال ح للام ياا لوباج كاتلار ىانا

 هلوقئسعلاَت م 0 لم وس

 002 كرا_لاثر ركل كوتشخ وكي برسعلدنا ك 200 هرمو(ىشربز ان لوم

 اويل ريدا اتاري الع سلا 0

 ١ 00 هر دك( سخر امره ارحفرل دار انااا اظل

 0 هاكر يا لانا يا ا هن ةعاجرل و ملك إيل
 : مل (كلد 1 نب سال يا

 زان رعاقإ ناين م انابوخم تيتو كو اا درأتاو ب



 دافع | كلت نالق نارا وامي انيرشلا تاتا

 موس 2 يي جب وحرف ا كرينا سم او
 كار 0 روكدجي [ىلن 9 داءاإعو كرس ككن كاس نى يا مَعَ
 انا رفوسيت توكسلل ةكرمب اهضقاس نعإ ديد قرنا تالخ ا اور عه (نيم نأ م

 قو 5 وسلس ا |ردوسل توكسلإ غيت دئعاشبا كريلا ض
 ” عمد اكوافاوُس اًءاْوْسْءَد ارضنا ير بست ًاكناموقرعنيئخلا
 هياورلا] قو سدا لاح باورلاااَ]َصَو نايكع يا ثو ذي كا ضف ءا فرع الكوا
 نونلا تف دحر ءاض اسإلا تأ[ مسوغ سن تل اب اهرمال كدا امد اك

 ررعوبا تيئديشرلا نصح ه.كتادتو لجوب اوهو لب اكاطخل قو ةرورصلل
 لع تويرصبلاو اساس يت ريشرل اقف ءنوررعابا تاتمد ا دهر سيلاد

 ناس كك ونو يضلل رلا تدرطق نإ كلا هلساارثل اتا يوةطيسسامنا_
 ناو اهنسديكرم سيوللا قاب كاجو ء]ضاءكواس تاكا سس ا كالو لوح

 ولزوم تدصدكو اين زها تسي ديمربشتل ال يافا ظ
 ءرزحلا هيب يعم كتلك ي اوماشم ار طعن نكوئب ارق كت يرع ص تناول

 تالا ُتَبو شح كئومِحْ دبس نو يلقى شعل ارد تنك
 اا لا كركرإبو ةسارعاوفرو دب لري مكدعي كوئر|رم ولي لكم "

 ال يااه كاهرسأ هييتسش(شنإى أ يستسئللء سا وَ 1 أ

 يق نريواكلاد جاحزلا كل اقوانتشم» اانماجايرخ تاكا وساكن بشساهعاتا
 0 اوسخ اكن اك شللو دسأ| ا ديب تاكو اهماجر إم ا ن انا ببشمعلل !

 (ئماو ةوارطل ا يا كل ةطسضرلا فاو مشع ضشييناب يشل اكرم ./ار هربا تأ

 0 دتو همض تاكاذا كف اهز عوار لوا الحف زوم ا تاكا ارناي كسلا ني[ حرض
 ايا فلحا نيغت مح م او /اراجس يراك خت كناكيمملا تابةيريتلا
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 نايت[ صرع ابعب تيجامىضرلا هَ دم اذ كوشي حر كئاكو شبا زجر كاك

 تاكا "ال6 ماكر وهما دبز سرب كناكن يرخاةلاعُ ب اعتلاخوربني يل
 لئلا تلعن د كوم ا ءيبكشلاو هنو ادد | رضاع اق والعن تاكسي إم
 اس ويشد ستى اكلا نا/دكوملا ل تيل | 1 شللركاتلا كرنب فوصل عن اكسس 07
 : رول الدكت بيموت دانت را كل دوام ككم 0000

 50 انفورسالاتاب اميز ت ار ساعي تاكزصا تاي عدا دقت كدكولا تييارمد]

00 0 1 
 0 اه اسيرومابكيجأو عئيسَدعاسل |َلَرْرْنا هراوستا تمور ى وم لحل |

 1 00 يي كايازا ذيا تاكا تمدت د هليقملا فأكل

 ا : "يس توا اكن ينيك مس مم [ذكو ناذكلا|دضرتَعُو
 2 اع كبي اوت اجرمل اي كناكو ]يتم اعشل ابكت اكرسلع
 دبل لوا بر هاواي ةعالابر نملاسملاب كنا
 اهياوسر ل ]نم كي ناسكلا دمروا مابه جدا شل يخيم
 ا 1 عرسك لب ايلعلاو تنحي ا[ لعلاوك ناكر 7
 ممل طاعم ا نير وربستا ا هطرت رام لاقل اوه أش دحا ٌناحم
 . دئارسو ساشسإ/ .روصومويأ م | تملومس ف مشم ًانورا اَميَءا ناكلر رومي ا
 لوتاف اهم داو اي اربان تل ايفل اهيلصاحوَعلا تايراجاللا

 1 هه اب بسمو وصح بلطرم ام لوطا لت اب ل عومر .

 ط تاب امأ تاوج او دابر | بهم احم
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 5 / راح وكس دع ق م اتا ديالقإلو | سوس كن هلا كما ارسر اواادوصتس رز ااا ب اكاوس د وصوم ا ةاوصخم ام |نالس اتم بطلاب ارلل 00 اكيلطلا اهي مسن فن لاك [س ا لحج 0 | ىوملتك (]ّم ست رم ا
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 27 2050 ابر ف ناو (ةقركاش جرارعت 0 المع[ يسمو فاو

 ٌضايي نى رشلاو سيشل أد حفل جا لوخد شم ار لمتهم ىأٍمَيومسم

 كوءاعل (( يو دحاو سم او بلا يردوا كل اكرو تس

 ع 3 مول امرسات اول قوساسلا كاك شم او ضاسورعغلا سلا
 : ٠" دوعس تب ايو سوت احب هياَس اهي اسزو اسر

 7 / ؛دوحن بابشل ات اف البلع ؛ بيتم اءابولا نب ىبحاو ؛

 للعلا طنلب كل ذ درو ءدايحا| نم زنا وا ثحوسر ويلا سه دوجلي انكي

 نمار 'تاراطتقي تارسلا اودعلا كلو «دوحلارش ائادارلاز
 و الابدارلا تكرسال (مدحلل اذاراجوزلاعولاس اذه جنا

 كاك سه ذلا ننراطنم الخ ب ابشل ادوملد حامي ناكتالوت اش حاد

 0 ل اريح د دوب احا ضو إرتلا كاتو | ( نه ايلاغس ىلحستعا ا

 نوال ل فوضت رسل ]تا هذي دعو '. ءءاسح او راجل( مايأتلإ
 رعاك دل ومالا را واو اًرهسانب برم

 ظ 0 طبع ذراع بمتا| يضع ا [عرتحلا 00

 داك ماوس اوس ا هينا (محاللالك 7-7

 مل ءدسازلام اللأو هر سدوحما اذكأو سوك 0 ا

 سيكل (لدعَّملصا د . ديال كداماللا ضر درأا هسل اك ادَسالا

 'نويرصرلاو حا أَم انج نآلب دابزا انفرورح ا ف فرصتلا ملعاصإب نإ

 00 دور ستيلا مل يس كاماسلا دايز راوجو اهي سنو فصلا شكلا اور
 تريل اهنا لحلو روج 0 او يلحلاو بكرلل سلا

 21 وم اللا تكلمت عع يال تدمر | تشات ومر

 ةازرطأر منيل لابن دلو هيف الار و اوم للل
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 ترب ربل هاربك باطما وتتسيا نيرو ردن سس هيتس يعجل |

 35 بوما ؤ وترا اب موق هع صوتا امهر شمالا يتابع هزل حتتتوف ؛ قكانّسالاو
 1 تيت انشإاو 0 دول انحمل ا فرو هولك( يق انش الد
 0 ِس رزلا جت مهلا وهج لا بيكا ديصعاهزع راض اف ادد لو

 ظ 0 وا ا رولا را "ماو نكمل اب رحت جنلا هج أ
 0 ا فالكل ايئاوحف اذ اَعلارءرللا كاقدزشم او دلاعكنإو ا مسرهتسلا 0

 ] ظ ظ ب باع (و فايس |/اوميو هوركست | قرا اواو بيوبح تنل عوضرم عل
 ٌآ 1 9 اى يقرض : نم نيدو بطاخح ا ندرك ددرإ 2 | سس نون دد يهجولا
 ظ طلو اميين عاطالكن ا اتلاف حادر و ديو لاتسإلا هر اوم دوسي
 1 ١ /+تا/وأ ريق (لوصحب حر دعاط يرو فالئذل منك الكيئ الما
 00 لكلكل !اهرااب عوطرملا دبعاولاقراصتمإلا ساني يذل ارتحل (ءالك
 ا 00 ! الكحلاو كوللا ب ادوه اكسعي 1
 ١ صولا 1 اا ضاك او هداجلا د ايد إما اوكف
 5 وأام 4 راء ب جداا اسي
 ١ 6 روباَم الكل إب اولكس ان الع دايحل امسيلو | (لعل ا اكن اد اع كوكل
 1 ظ كيينلونسح ذب للجد أت ياسلام اوسخ او

 يحن كيد محل اعيرملا يات دتاجو يانا نإ عز امد ادوعا كرك 0
 نو اوس تلا نعيش رسال صل 3
 . اوصا ع سحل ريال عمن اي كرسْكرل اى جل لشصملا هدرز كن رك لولمل 3

 1 لحل احمد اهجولص م دع ناي ناحشإ/ار ىرل العجم اها انيق
 -لحاو أو مدوع | كيرا كتلي هيكل مل "كارت فاننا م يلع ختم امويصشلاك 1
 وهزب بطير رك جمل | نأ فضصملا مالك نوري نال ا 20
 0 ايس يرلاو انهشتالسا لامار 37 ” ءسَعل اولاو 0
 ظ ضد انس كلما خاهوامرا اطعام رئيرطم نات د

 / 5 5-5 0 هز نب طا د يوب ١



 هه يد

 . لوصحّص شام نا كلو نيل اي ارا جيس ايو جرتلاو لاحم اد لما
 حلاو انشا/ارطلا باعترالاق لخينو بعب_.ئلازمل ايام هوصحقرتو يس باسر | ىّتلاوازوا لوصحسرسو هولدن تكاوس يتلا
  يزعلدا هاتعمام [ضراوصد هوركلا باعر|قامشإلاو برم اب ارا
 قلعيبام موتك[ لعنلاو موت ى انش |اوإ رتل ايرمإلا هب دار ماحب سامالك
 ةرداإىل ردنا ل عنلا هيقلعا كفو راهتسسالل بوضوكلا كلاب
 ... ىح ط/رشاركو عرفا كاك كريلعل كيردب اورو اًءادلذرسب
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 مه

 | ريدا دنا فاكاقر ريتدا كلرياورح اسديلرعنصالاءاءاماتكت نكح
 احاوراصاوحنصو ناب بصنع صون يزل وعم وصور ااا ين امدبك عن

 ةداَسولر فص ام اواحاسرلو سيخ نارسا اهلصو ايوءلص
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 1 هزل الوصي ا عض جرو ةدعارن وكت | حسي مسرح ا ا ظ

 ١ كدفائاد نسحن كر غاناونعإ جل /تعامت انساه ةيردصلا ةينانل يفت نغلا
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 لانس لاا ج انا دي لا ءايعااارلعا 1

 اهنا ِك تلارصر جعل 3 هي فرب قل

 لراس ([ وف 'اناملاعوبا و سس
 .مكوفالابتاب يا دحاودلاسا اماويرصم ا اهحتدافااهاي  ؟

 ف ]ملرفاكلا اخ انساك لول ا و « نولي طب
 اًكاسالباهحاصتخا تاراامنإيجلا نع [(يدك ناويه سم [هئبَر امل احفرلاف |

 مأ | اما عري اما لوك نيل سلا هلا لعن ماو خدوصو لوم نصمم ا كل نإ 1 2١

 . ةءائاس يفي و اصيل دجسو اَقريشلفو يرش اعدا(ر إعراب تعم دحاو
 ف 1 اير اسا تحيل كيؤساو بام سم عسا 7

 يرانا ارلاكاس بلا ااا / نام يرش رتل هواك
 [/ ينال العر ا اشارات الشروصعس لااا كاز

 4 كل د[ وثوب | ح ا هيلعام ادرس 0 07
 رح 3
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 ب

 1 ادار وهل ثخا/اروما نق ب رمل او تادايحلااماوئأ 5
 اير دس تاب ناار وجا د ل وع

 0 ا ا ( رابأستلا كل دب اورج تاذ اوك

 رشا سم يلعمنا ماكي ]وسبا طحو ايأدل اا 0
 دال ا/عاالهاوم قالا نعلن ارلعاديتاشلا قو -
 ١ لاك [نعلب لبني اس (ميق دوضوتم لاك ومدح ف ا

 1 الاءاشاأرصغا لرصقلا ىدصيلررصتل اهرلل صخب او امانرلا تقي
 10 حضتم ا محا زعم اههاَصإلا نص صخي 2

 0 وصلا يراخديز عاما كازتك 5 رسولا ينصاوسل
 ا |/ربصوتل اي :
 كارت! اف نصر سيح ءروصلاة كه قدتافناماح ا داما بلتل بلاووصت .
 .اتاركاضايطهديعلا تايابماتتسا بتكدعواوو تسد ١



 عامل نيليزلا ل
 "1000 جب ا ع 2 ضع نان سيوف كاي يلا ضل نإ“ ثدف

 انا الساوةسلال أوهلو ٌفصرل ار سول هي
 دا يارسلاووعن فاك كلتا كفرت وخج اسواق
 لعانلا لوخدو ويل عَحَس ٍقريسسم ار يصلا د وع[ ىب تلو صوممل ارش أ.*
 | (شلاهرتخ نر دصا [سكشت | قرح
 3 عيماولا حسو نكد ب اع س ارح كل اما - نص ددو ه فحل ىَذَل | |ىمل |

 1 - قّئلاجو اكو اوايوسنلا حش :ىكقلولو (َرسلاسبْحَف انلال وخد لوصف
 يا كال هدا اهتاماحاو تلو رج

 ع د 17000 [مفلوسإلا 1
 رام لصو 0 ارتب او تاوموير ص4 2
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 سم بءاجترعاشلا/ندف ٌصرْعَد امل يورش ضن يارجل 2 5

 ملوق ببل او أك (يرعسو (ًيز :ز1| حتسياضاو احنشلا لفل ار اح ل حش هنا(ب
 ريح لاه!( عامام داب .زلا در ل ديح ام نولبو (هلعاوسيا كل زلف

 ايلتس ناري جاش[ يسون اساطوُ .راايإ ناش كل ةزارجخشم 5
 رت وفرز يي ال طق ريس دتاشلاه ل يزح حس ع شمحلا كل يراك
 ره 70 ريان كلو 1 دزماناض اخ اوخ ام الحل اهالا اهنامزاجاد
 كاستل اكو سحاملا صحا حرص ربو تأ الإ (و_لاعإلا اوس /ا تا
 عاب لاك ت إنتر مكر دم“ ,ةفصل مالك زخوللوو ع
 لاك إو ل اااع 0 زوبر تليف مجول ازاوج 38
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 علا كلة بس ح ت ورساو ءاَييماج (يووِبام تاك“

 ف ديس 3
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 . اههنوصهددشم ا جيسم ا 4/3 نم ؤيهشل | فر ل حسا نأ 2 ةادارو ليلا اودانوووملوتدحا ور نأ .يسحأ دحا عر لى تان

 بروأطرَ ا ءاداو الب ردسي اةوبج سا رماد |رارطشا اريك ا
 داي اوظيسا د ا نأ هب اكلا ف لزن دوسي دارلا تل اًهاطرش ءادايدا هلو هناا يع اللب هر صم /ءاوتوؤلا نس نابل اخذتي يسما
 1 كرا رن (َن ال لم طار زيطوط ات لاك ابل 5 را دمر م 0 .ااكلرإو ءيلعم ههه تكيس امرلاكافإلا
 ا 'ء تملادارا 0 امل ايو تيد هال نتا غرس تدب ناك دس 001 اي سس ل |لومك أ بروأ لرقر "لولا سل نفعت
 ْ : اير دروخداا ناعيا درسا قمار كي 11
 : ه ]قلن وكس روك لاسم كنار 0 ,ل اص افالي نار هنإىنلا ظ :ايح كج نولي نا يده قلإو كوس تيئدا دم انام / رك لوسم ا نحب ا لاريتسد ل رسرظس ارنا دازبتادداج كراسي ءاارلعيالس اول ان تاتو اج نري ديد ياسنلا
 / ا رسل رمش او ياام كلاي ءررع تا برجتلات
 . اد اووحاا ويرش كوالا حسم شلال اين او زيصر سب ن رسولا اه دارم اوه همن | حسو انه دارا اورو ريل 9 اجيب حسلاب
 يئاسل ارجع امءءائلاورو "ب قايونلا كوالا ررل ا ل أحس ايي سب 7

 فيمتو دوال عيبا اهم رس سنا اور علا '
 0 (لا اذ كاسي بارو ثيرخ هاروتوياثلا جببلانارشي يش | شد 0

 3 1110100600002 0 1 120ححا“#و#اطا
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 .٠ زي

 9076 بج دي جتات



 للكذل اما كل العجن | لا ءانار ارش يلا ير هساعك يد
 بصَخإ (ةأيدأرلا عرم 27 داس تبل عج اهراس صحيا

 فصوو الجي ايدارلا تي دليم اع عيوتتم | زميل عت
02 

مدل ى 14 لل هفصرل اج ميلالججيل د موق يدر عبرلا
 لا سااورطملا 

 ايل اجمع ةرررربص و بس ب ايسع زاب

 _سحوفر م 00 اعلا ةلتا كب

 تالق علاعا بع تاويسددخأو ا سلف نوكي
 نأ اييكرل

 0 اهلاعاى ب امو 10

 اهلاغا بلاعلا توب نب دا 1 ا[ رسح

 لرعلارف اطلان 1| يا (رهف ىصلا مالك سف وفلاو ردح نم و

 رباب اس ناايعشب ناب اهماحا توام كتاب اهيا ان اسلام

 ٠ اهنترأ كاذكأو لوخزع حماعتم ]كر يي اقلا بوصل الاهم اشم تيما
 ام ويضا كل ىكَذ كد لامشإلا اييلع بلاٌحلا كلوأو ةرْمم رس |

 ١ ا 0

 يَهحَأم اررابا ارض اك ارجلاثلاثلا ازرابل ارسم اق نهطسز اوفا اتلار

 ونار صن ناو وكدا مدلول لسا راصتخاب

 2 اكرام اوت ست اكو هجر انيقات ابويو دلو
 ” ءايو لاث 397 ( توا ىّسحم اهل ارامل ب ليم افتارمار حيعىركاشيلا

 كرإ/ءائاوملاو هر كلور عنان بلوتو« بنس
 ظ سم اوهاوم ا أ لالا ا

 ١ 0 يهاب مَسَحو ص ىأ  جولا نال ل اق ع
 ير عسل (ًيرر تاءايرسار را أرك, وه واستدل يلا /

 >0 اسر -دريصا نع ا دراص يأ ىروأ

 0 00 اتينا 0 ا
 0 حج

 ظ ةريايعلاكأ

' 



 دنا يل ...فنل اهتيصط ب ظاه اك تاكو ال 57
 . ياك تبطل تاكيحم اع بظل ءارل | سبشتملا اَشا رَصدامْاكمَو :سلظلا ناك

 ءليجاهنأي اال بعقل رنه ون هرل (رسرّورل ىق ارم ا اوهوتسطتل ىف ايعيامتل

 امد وهيكل نتا دوني واو لسرلا» هت اك: قبلحا ءائارح
 يارسإلا ىدخإءاهحفريعوريو كوت وكلا فسح ل عوق يظل اب جارلا ميرشك
 تار صوف مهب افكت هرل ا حوت اكو يبظاحو دللا يا (ييناع

 رطت تركب ناو رع أو طحت سبط ”نازوعئ ضل( وفم رجوطخسو وسم يبو
 ا اهءءمج وتو يباح اكىاا فو ىحن اهرساو سبط قص

 ورا[ ةرماكع لان اضل او فاضمإ اج امترسأ/ا ةفحبظ ا اكون ظ
 نويل كك كل كاما مسا اعف اكد احر ئتسامتا تلك ا( زم اعد ياقلاو
 ب ةنياز تلم راج ف اكلا نركض ب بطر ع سلخ اكيوربو كلذإم ات اقر

 هتوللا برسم مجوو ه هتيم امر اندت تاكوباوك 9 هر رورو فلا

 ةرارعشإلا ف ن دك باص ايدي هنول ح ليد جو فرو يازعل (نرنل كذب رت
 رثااو ثاقلا اضرار تاك سا خانلا يال بيرم كشر ىابركشلا

 ل رؤلا قيودصو تلا 2 وره او دجرولل معوجر كا حم يعرج
 سو لع جام حت اكن ارىادكو / تامر سددت ولا

 200 اصامإ علا ناكت ااه اوطوف كتل ر اماه سإ ىسل ا ]صش تأ
 هزاوحون كوي نايشيداك ل صملا ظل تايحر[ت | يرلزشاها عبس للملا
 أسال | بجاجل ءلحاهربح تاكو نا تعتخأ ذا كوي نان اتاد تم ايد
 عاضلا بصانلا يد ابي رفا ]معن كدر ىاعد ابر دساجرع لحمل أن لوا
 2 توج ار اه تنحاذا نوح تزقخاة ان كحك كين اد اقرء ابوصنتمو

 لما[ ءإ اهم دو اايباعل ن اكن اها ردع ا اندم( ( (ناعد[ىئل | يأرتوك

 ريل داك لولا ن اكسر لست نع نختم اب كَسبورتلا لمع بلاغك ( ماو
 اهعرز اخ اهركناكفن اجل رص إاب نك اكمل وَس تاء راَصْلا يصانلات أم
 ماعدا فنه سا ثلا عر) اكرمك عد الايس 1



 خي اوناو ل يصح فيوصوم ذزعي هع 0

 هقلذاقإل ةقلو تم راو[ وختمو امن ىف اا 7 تل

 آنا سجن وق ف فاضل زل اوما تاس دا ء اجلال

 كام اهعرز شيل يان خبل تاكلون اناجما راق زاتبساسأ

 نا زل اوفو هيلع 2( نا تش اا ركع ما نب 00 0

 2 نزلا و اع ر /اا لح ءانسا كر يرام

 لسا عدرا كرس سين (امصلاإإ( نر اَنب 2

 كرم انس ىسئادوجوو سار ١! بسك حلاواْس(َذَم ابي ع

 00 يون لطف هناهادسلاو عج اعن م

 ا 110) زف ]ةيحارما د 0 ا

  ةراعفد نوي /ن جوس ىَ سيل نإ ع حلا كامي دعو ويحس نس بأم
 احوضاولا سر صَس ايون اارحان س سدر دس انسي اعنصل !يل
00 

 ظ جملا كسا لسان سايس تالبجاعئان انصلاو تريلا
 ىارلاب ٍفر[د كر اكوام احر ل ركام اس اكن ارعاحرلا ف زاملوئر ماش لهم

ال هما ادلاعررسكل انلايدتا دريدا
 ١ كاكلاواندو بركؤعبا ه

 (هبَمل رماه دحاو اب او ةلحارةلحاولا اهل ء راس قل ءألا تاكا نيرو |رل | دكب ْ

 بف رى جكاو زي لازعراصدوازل - لما 4 بر عل ظ
 ملول [سأ تاَحل 0 تانعغ العلو تدان ماسلا »|

 الهارد خا ا هنن دكناو فورا نيا كما نانا تا وبوشا

 و حس .أ نا ىوس كلو دسم فأل هئديي الإ بج احنا نباكلاك -
 اضرَضْلع 0 ناكر لأ ماتا بكيان ارا لوأث ياحي لاول ايا

 ٍ ون درصح ا عيزلاكيا

1 

 1 1 ماللال
:3 / 

 0 . ٍش



 ل تاكتأن ياو نمار دتسالو بيتل لادا مالكل اك
 عاسار لع ير امان انو العزب معو تاما يلم نتا داس

 ايو بوصم أ مردهت سوو د[زا اع ةروص بف كاجول | ناي طسولا
 شا يو 6 ستيلا توري يشار نإ ءداعتصو 5
 17/ /ءر|رتكرف رلارخادجرب . لعن كيل ل |نعوست ت تقرصرا اذا“ 0
 ظ بجولات اتانع تسل كباايز ارب دزلا طسرتلا اهتنوج ناك 0

 0 كاوايكأس راند ا تاروت انو لعق اكاجررءلا بجواءااب]خول ':
 1 0 | اماويذ وحس : (و حسو :[م ل ٍةاهيحاضر ادلا قران اشاق [نبيالهتع

 تتنحوردصبم .٠ هب 2 01-0 تلضشتاس بسس ل 8 رددوا 3 59

 00 1 ١

1 0 

 «ردجو ا وحس
 سرت ار اصق تاكموا كت ايزو كرك نأ دبا/ت ارحم اتم * تركتاكلل ذو

 ٠ [ميه سات أري وو أشر يلا مل ا دل ات

 ْ ديو فرظلاج ايعاكء سر حتلا(جاسيرااكرورغوراهسرسل افك ايلكت
 ّ تاوووملايك ام ه]ويحماب كى اسيل سم او اهتابامب طسوتلاراوج اهيا ١>
 ظ ع “ ىشاركاضج قواتا ٌقظيعو فور جار دّساكم «إ/ا دعب فظل ناعلار ديك 01
 ظ اييوربش اق [سمابا ارسال ببر ديف انه لحمل (ياولحاورصنام  .؟

 ظ 0 الساق ريك ناهز ماسل [قاصامادنا يطا ازور دلصقلا
 ظ ل املا راسك عابد ديد ال صاارردكتلاع دحين حم لا فدعا

 ظ سلو لاك ب اياب امو |رخوم وبل 50 ضرع ير اها اربح ئ

 ظ ْ ناوعئاشلاو ايل نمرخ اي نا لحن 1021ج نرمي ظ

 0 اردؤم د2 سلا راس ا د + نراعلا يف 3
 ظ مس دا[ تلت انوي نينا اكلاإلع رة ناالعتي 01 ْ

 الرسل نابَجَو كلفن اناا ررجبدلاجرا اهط ن اكن [رايسااعايبخ

 "يرن افوجم معا موف قاطني يسرح
 اءإب| ازعأ ذ (جلرع انامل ثيم فرصتم ا]حْئلاو سيداوهو دن احد ريش

 رت ب اوى هر تعج و نارعلل هأن زنا اهرصتلادسلا نويسسلا تاكوشما

 تان اردلرلا كك( تتسانا دل هنيئا او 3-6



 "دوس (ّىعر اخالا, دانا 3

 4 دكئيا/تاب يس جباج نا كك دل 0

 اص ديد يفد ]كتاب ىعاا د ميز صاح ا لكتلا عاري[ تيزاوجيع انتل دي
 هبازحارابتعانأهتط :رايبعاي نارئللرجأر رم اررممصلا تاتو ءلحئر رع هريغو قاودلا نع
 7 ال. ارنا انامتمن اكد أو نارتلا اس هان ”هانلرسا نا اّيرليَر اخآلا نركتؤصنتلا ع

 ا ."ةريضلان ابو م كلغ ثرو حا لست ا ءابلحلإ نصف ينج ترابا نإ

 ١ لؤدانر ناو حن نكن ارسم لعاو اننا انءامتارتناوم 1
 ا . هتيلج نارذل ابدا تادايحيؤز 276 لسا ]صنف نآرعلا نإ ةرتاانار يلا
 ا ظ هئزحر (اباهفرش 0 . اذولص اهدرشي ةروسلاهدفوهنو ا اًوجنأل

 ' وهو همر لهل ا هليل "انا انءاكما ةرودلا ههه نازيلابد ارينا

 َ نصين اءامتجا عرق لا اسر ف يول (نيحموورسلا |دتدرعاي احا سار ايكاب

 ا اب بارا عنو بناات كرد وجدا

 حضارة تاك ص ايزساغإ كلا تعارض كلل شراوجس لذ ام
 101 أر اج/ فش ح ةروسألا ىأ نيَحس وإلا يث بْسحلا تاق

 8 ناتو كوز وجيد كل بح شح حمل (ٌباو كيس اه ىسم
 | ١ مضر لكك ايف ذل فل عا احب سادجر بوريس لة و يشا ثان ايلعإلا
 | ٠١ يلا ف تو ةزيللو مضوي 212
 - تاناهشد مكر ضزوكورشلا وقوالب هيض حا زوكح شوكو نار خم
 | اعلا ة دنا جانا تاواوح كا دمر اولا ايحرب

 ا ةيوبيس تل لد مح وتعب 2 يو لحغلا اهلج ا ءلخخاكر م (هعوق ول رب ا حير
 08 رك بلا نام وراراس ناقد بكه كيك 0
 ا و | به دع[ ءألاى (ياكتيت ري روس ف ودي حى ع ةيخس

 . ةكرشلا نار لا هسا اشف نارا رد رلى اجنلاو
 مضي شم نلف لاضو يارس اذول نول كلا نب در تالا دي
 ١ ةاهظاز وج يور يرسل او انس دول حمم نانا

 تا



 موف اولا ن ائداسإلل هل | ادب اراب وزر اسيل ى عي لج ادّسا يع تت نامسلوت ركألاو يلاعتسملاو دسملا تايرجو هلوطل هير خا منإإ هع به يو نيرصبل ارك
 اعمى ا | كبا ترطكيصرل | كلاف عحش اج رجرإلا رن كلا ب ايا ندر يغ ةحّورضم ف

 . اري ناكاذا مالكلا ط سير يف تناكوا«.تابدز ناوكركمملامالكل وا يف تاكأرسامل
 ملفه نو مموسام ةليوقو تئاسس الك نحاك هن | كِيَوَمطَساوربا ادمن زل كزح مالك
 ءاحجي اهبدكب وجور دلو نايحرب ا كل اهنا احبضرم» ٌونحلا نار يإوث كائزجاو اخن
 :نا ل وخَم مالكلا لوا هحرشملا تابادس|/ازاوجإلا نمموخعل ار عجن به د ديكو لع
 يضخ اندم تكول ناكل دف كلا بجو ائار هناي در ائادي
 هانا و اّسلرنا انارلو ثءالكلا مسام درنم او ةشيؤ وات يو لا الح البا رسم
 / ادلب فكان اعل شمإلا ءداهب ين مياع ٍقح | سا يلوا ىإ |ارتوكلا كاييطعا
 مدلاخلا |كا وح ص اولاو سيلوالا ني الاكوت اهتيرس ل نب ةديصح ةلجلوأ ف

 1 ٍْ لبر ششلا عي اضاوا بيرت اد | يحب سلوم دج ايراد ام اعجسدنا 1
 ا مم اولا طعس ةدابغوم وب يا ءانلاوأرضنإ اراكرالثدرحاس ايفو س وا برشنما يعم 0

 1 ةئاهنجبو ميس فراعل اسم اهنا ناو دلانرخعلاكامف حالطصإ/ا يامون ايصعع .

 0 30000 ءايزهلادجيصوء ص رقكس ناكات ةترحا ابدازلاد ياويل ل قبلك جوملا ٠
 ١ مسوابلار اخوتنا قاملاوه ٌمسونحلا دسسورل اها ناك ساعصر مناد ةطحالم ا

 ١ ١ امللاو هر وعش مديدو مسعد قح وير حس اك يك ان هاشلا ف نإ .:سالاوضانفلا»
 00000 لكرلطسذ شاد ءايحاريغس اواو اء داش اضابو طلع جنرال
 2 - يئاواواطرل فخ رارسا دل وصرم اص لرا يف ةّضفارلا الينل يال جا لو[ دحتاولا
 0 لواء صعلاير تدل, [ئم تا امزونالان ضو اساور غيلاحلا لبا لو | يفد سنصل تادأ يف
 : نولك ايل ئألا نيلسرملا سم كللبض تانلسرا ايد اداوم شر اضهنل ل كيتو كيو وعلا
 1 دبة بسيد انازع ركب ين يعرسانعاسخ عضارلاد يدع اربحست اا تلاوشخيف | حواف عض اعرئاوربا يذل يصار فاو كب حر اماو عت هناي ] تاق ئاع دنع يصد وج اماسي ايبا سما

 2 ارث تدلاو سري ار ىراسنلا) ماسلا اداددان يذلازاونداثيذلات الاصدار 7



 1007 تروح منا اف هروصو الخيل هعصل ار شح هر ىكاول اى ازو

 بال امل هلضاقزا يدر نمار لاف روصو يل ملاح اغا و كحق ارا

 وجم م ذم ننال امو عرس الل عا هلا احر / ناب كلل دو كلا و حب

 دىاسكل اريطعر دوش ايح 2110 اب -

 كيان فس راسب ايف بل اريل اميلعو 0 ءانكو يريداد حبلا
 كل ةفراو 0 ا / ا ىمل الورم اوم كرما توك درج ل ءاووسا مارح هيل عرسشلاورسلا

 ىلا انزيفاعاوامسلاك مواسم تحئو | 7 كلر ني دك اثىّم لالخ

 مدا هيك ديلا اتكلار حوت مهجولازاجأ راانوج تنررركو ف لداعار يلع
 مصل ف رحر اًيدأب مي (رسسعم ّن اكّنأ ىنطءللو ا اولاف تارا ن (قك زو ا د/ربرع /

 ممل اهاكرمسما ىلا بن اوجف ع لاو دحاو دلع نيستا طا جاتا

 00 رولا ايف صازتم الي هبط : داو مداح دج دا
 ”ءقرسلابعدانسدلاو نسما اقام جرد نر كئسانتانا ب اولا
 ددوصارتعاما معن م ريالا ىزمددلوت تاك يطع ا هر اخا (ل هرالل | كيل |تع

 يس لا (رينيزدَح

 هرطشبطعاورصرق (ٌعِ حس الع سكن اذلكي بعت |!ءرلصا نولمنامهحرت
 ل ا(ىطايزيلد نا اكل عكا ىاركح اريرتسا بِ يقسامعلآق ارلاقاك

 كيلا رج هناك لاتلامل ضرك كمل معصب صوت ناو | تيم اك
 ا اس انيمي لدي انس ميا

 رس دوا اهتفلا| درع تن اوسر سى أ ن وربك كرش ناز نزيف جا يق هاك

 ١ مهعزإعباتكلاق ١ ا ا عم لا ممل

 رضزو :نكانزرتحاورتيجاومدتع تاطمتلاي ادع منور ءالرلت[لصالاوا
 3 | ناللوف ب افاحجرس ىلا نا اد كنوحاتو كمارو رك

 اجا اجصدرعلاد كفو اوما دل علل دن ]عم ا د [سنعل

 | يل نك ماظل التل دنا زيف: زا هعمل اوم ااا ثيديمت/

 0 ظ

 . فاشكل اف لاكرس نكسر اى كتاركح ان ارتل اد سي دلت
 ظ خداودمع ءاساوىطرشل قناع 0 (ّنع

 7 3 نا ا حاس 3

 7 < -ج- .دبج» قوت يجب تعيب رج سيجد 7-ج



 ايا اعا دبر نأ هلوس 0000
 نمل |يعبلوندل لوتم ىلاشلا يف لّصاف كتاكيازيل حلا كوإلا يف اهلا جوسم
 مآ ح ٌقيغلر:ىو كدت اننظل احيزضم لوتلا نا : اص اًرررحاو ىدارم اك افو
 وحل ندالماع دل لج 0 به (( كنا دلو 1ةلوتكر كلاو
  ةئعسس او يم يب ور تا ملايات

 اًصياو يكن ظن ناعلادا د (عدعإلا عمن وكمت 70 مشيا
 (ى احدت قاع كل هود ملال نلعب ليل ايسباس نيكي

 ورش ىنوسا دهلوملا نا ىزنألاة بألا ىاعسأو ساو || ن ا|ترلوي

 0 ا ل ا ا

 ظ 0 ٌقمس اير ايعاباس |يمالايرستلاد حيلي دك ارىَع ىلا لوعلا لوعم نا
 1 ظ "ومالى طو اينمس ( نس اورابعرم ااكاررتم ار اكركيت 2 يما | يحير ا واوب اضم يف
 1 ١ كل ذر اللاب لع ءاعدجو ا [ةقترايعأ اللا (ه لين ل ا

 3 قايل لعب نمل 0 ا ا ل صألا ف 4 اقنركر دتحلااهل اللا ناب

 ا 0 م« د فرو | 0 |مرمسا نا رك اه لحل اهك

 / مل وو زعم ا اوس اي ملح ا 007 انس عضو تأ ةروسكلا لع

 ١ يلا سيل دهبي إس ناندهشو رعب تركك
 ١ ىحمانم رهيشوب دارم او ميش نعام هزيم الق العا ١ ريغ[ اه[ ريب
 1[ وت نوف نانا لو تارت "علا لا ايد وسوم ب
 1 اهلا ايسر يمال لحمل ا لعاماوخرلا ب حبل ر اإل ا ناهد عملا دز تا عع

 ظ /اللآِب قاري لح 20 ةرهاط دكرم |(هيلعلخ شن
 : نابل نا يكرعا علف ني هدد أون |حم يع | تاّملحم ا رعب ضاهر يعو

 ظ يا 7 --- اوادمد تحري بوهر .
 04 71 ف تل ةنا ىلا ا فات تضل

 2و كرب املا تصون رلاضيع ومازن دجال تح
 ١ 7 ” تيومزاظلقج ب ضيرال ان[ نوار هلا ءاحلاط | يوس تحير



 ًاسحاعلا انكم انجح طل دانون! تحاناغا كت
 قارب اارس ومو امر دصيل“ء اع اير و حسو تان العانس لالا ظ

 كرف فو ذك اكيس نأ ليكشف قاثلا بيلاودر دو اوعي حصد

 . تنام ا كباداز ري ل رد تحل عنا ارخؤ لو دوو[ هس كح
 كيتو ام ا تورآلا اهرب اا دست للا تعمل

 تازجكإو ميقا نتا موي : فليصل تاكاعز هس سادس | مززما اكاد داذا
 مرو بطصام كشا لالالا كاسر يملا سمسا |وادر بتحب | فذ

 ار انلعوفرسوا روت اووي 'اواوويول دعب تؤ و اعلا اويطعز

 السنا ينرستا وااو ميسم بع دع انيك ادت

 00 1 ا الا وبما اشه نات ايلا

 ظ ترو د هيل هيفا نق ف
 اس ا 0

 كبل بايؤتسدسلا 00 ا اعورح فد امس ىوم ي

 ظ ا اك 1 تاو
 1 و لئتلافرب ع سإلا اعافلو حدر كيو ترد سداهي /
 رواق وما ا سطل تلا

 اناا اَناري حار اوك تاكال عامل ت م ام[ ع

 ع 000 نا ىو ل

 00 ةعسلاودل ل دتماو بكوشل/ 12د امن -
 رشم لمار 0

 0 ا سو انما اح 1
 رهصتتمولا | يب

70 

 ع ردع
0 

 و

 6 طوب ت7 جدو 7777-7 ب يي رجس يود دج جي ,



 لوازْسْم لرد لو ( ىحل_.كل از معلا اهلوت ايحرلازجا ب هيرعو ؟(علامدع بر ليخف
 تلومم ا ئيغيرسلورلعاقم ا ف + ىصع لوق تاعي اف سار خا ئ ا ىو ف

 تالخإ/ رشترنإل ءار رصم ا تاع ساد او ىا لوقت كرار علاو
 فىاب سره ا وا او يتحرلا لاقا ل اور ىصل ابر دصل |يعرخ ا دتكركم

 رولا لما متر شل فم[ اوتاافتعتت نا وانا اك رايع
 3 مث اضإ نأ 3 و ل عيونكم

 1 ىلإ عع رع دايم عيبا بسد فحتلا يمت لأ لو /
 0 00 أ بحل : ل رآح م هوا دابنيانال

 2 3 رع و دج ا تركررما دحا ياوهو لول || دسم

 بن سوم ف (هيار جز نافع يف 000 1ك وسما تيا كلتا ةهؤعم و هريس ا
 ظ ىتحسسعر ىمم ا! دف تتائوادوجرير وسع ىريحااساد كيل اى هيليشلالا

 ْ -نورفاراعاص تا تاكا ايمان امن للراس
 ىحرَقو تان كوالا هل ةناير اخإلا ريدّستإم :مالكلا كيميف هريعلا

 دلد اهحول ازمحإأذ رياونلا تم زلمه تناك ا/ دانس 6
 ءَر اهللاو امل اليتم اذادا ايس تاحأه رز را تتيواملوتك, اجاقل ا اذا
 را ل جلو مس ان [وك ب دوبعاد اف يار دصاالياتاب لع قيرسكل اي ميسا
 يرو ب روزع تان هأو داعب سبام دل اهح وس 1م توبا

 ل ىلع دال هلوت[رمَحَع ل بواسل العوجا ايبزيواشلا رديؤع رت
 | ووك ياه عي ن اهجولارو لل اء اب

 -ر نا ايتن ف اقرساو را يد عنا
 0 ازجتاك اى سكت سو تار جيلا فقر نمير خ

 انارشلو الايلكم_عضالمت ا ا لعاوىا لاح وَّجَسو ٌفر دخن اه دباعت
 ربها كنان ارعاضوسا مارب جرس را مهسعللا

 ياجمال ع لىحلامو 0



 ببر

 ذل اراوج مانزل تسا/د جن ديو به | ذ كلنا مولعم انا ل اهدئاكق ونحن خارج

 ًيررانتسالل ريل اف نامزاما عاج لاقو مهطبح رك تار يح انس ]| ديب
 كراوصلاون ائهو ءينغسيف نصملا كائائد/ى حم ادق حاوشلا لل ديتيئيحم ١
 اسردجن ا اًمحا لوقو كل د رانج ستنلاكنالالو ب سنلا عضو مر

 11 'آه ب ندم ىاىح ا يفاذلوزل دب وحل اوهو مسوس لوقو اول تس ا
 ْ : ءا ذل ل ا رهيب يحلو هيج انيادصو ناو ٍناميلع

 ظ ناورجاه ف اهارجو ين اف هراجا عجن ارضا ك نا يحالروسا تن د رعوك فظاع

 نردرم و ملام دجن نا ترك ساريا حتناكن اد ب صنت طاع اهلج
 يرينا تحتوا داك اً اهب جاحلا ئب الكل تلات فدو توحرأو :اىتحّالم
 ءز ورح لكنا اه رجا ركاولا امي ملا زو اانلك ناك ةينا ديالا
 2 1 و و د للا

 - سريلانريبتن الزلل الفان يحلب ياا ءءوُكألل دو تضم درئلازأ
 ركل هنو فركاك فرل اب ايه اروح كمسلا تلكأ كوتناكف ورجع للا لكاح
 0 000002 هكرهو )للاب لك وحيا اماه رم
 مه ُ(َن حد انج ,رجنا مدورحس لسد راثلا تاررجإ وع (لاعر خالد سو

 د براحق نيم ا يف هاكحو يداوم ا اهحانا ف لارا : تا
 قايسلا ثيرومل ايي : |! دواي لعاف تركو وم ادا انكم يحلو

 طر به لو لرامز نجر ردات بسلافا

 ياما - ” ضاهامم انتطواتكرن املج اص ووتر سوم يف وألا

 والم اف دسب حت أولا او دب[ةاخس رحال ترش ةرت وضم
 . ملاعاَو ماي حيلصالا يفتن اع يو جا رابع
 نمر ادصوعنت و كني رجا ىلوتناكخؤيحكيت ير اصؤحامي احتس ازكت

 0 ساووك 3 تلخد ارلدأ م قل اينزرئامسامرك ولآ ة عر ارت

 ل اللات هس كلو نرخ توي بال ع / 0

 ظ و 0 تال جو جدا ب مل تاانروكجرد تا اندل ل 0 او لوألا



 ايرواىاأ مدّقتاماولصد وا 0100 / بارجاَفرحفابو

 7 ل الاعشاب وثااذه حفلاجو قرر دا اءاقا يزن إإع

 تدلع دلوةبررصلا ادسيإلامالل نعل (قكاكاكسإلا 0 0

 اكازوعُو ل اغتال لع بخل نه عتب قطار َتاعو ف احلا
 ا ءاَلوحع ا كسيم ادم ديرو جرحا اييلعم لكس أن دو ثرركا

 احل زيود عنا اما يالللتو ةديازراللا ]يقرر وشير جل دلك اما
قلحزلاب ىلع سا ذدلو دنس نم ةرجرماهيال ف باب فير دصلا

 كارم ناء

 0 كباب امرا وسكوس مإ مالكا حاسض | اوهرد هادقا دز بو اَنلا مز ة

 الار دس لوكألب /اقارزل ءاذصأل نا عيا ئئ لع ندا لج دْدْي !

 ترس كل ءاوكو كوت تاع ممرتم الل اباوحطن ددعاو ل عم او [تاجل | ين

 عامل للامام دباب بود كايئاتتر دس هاذ تاع

 ءانارعب هادي ا ماوتو 0 ع 2

 000 نهرا كا حا اخواو

 ]بلدو كح ونووظل اماذ هذا دوحو لعب 0 بر كلا عبو

 الي للذاؤيزعلا رز َناَواٌويقراعلا يدا كرتتاهاطخي تارعتنان ١ الا
 هه

 2 اه دحي[داحلا ع 2

 ف مهو اولاسو م ارت يس رن اى احن هوو هل ]نيل ا ى مس در |ولاو

 بيجار دو عارأا بأ هئاو دب لالة وكامل تضل تالا

 لست اكاسنلاو درع ء اسّيإماك مث ( يب فرطلاو فراغ [صانلا نايةسا/ان ع

 0 احلاو َلساءاميركل نا اور دصو الااورخا اراد

 م نأ ماللاربحات حماوعارد ]حلا ىرد صو دا اًمرح ناك ا ضاع

 رم تلاكت لق دلما ناك تل نانو هر ل/نأ/

 مآ اوامر دصزعت كس !قامريلحز ا ذملو لهما تردد .رلآوت كارا اهي هناك

 انااا زوتعاو دز كاكاذإر لاق عاشوا



 رع
 هةر

 ١ :نياحلا كارا او ةزئادتا رع اقطع دوجرلا يمثل ا ماتت ول الاح نحت اولد . التعيس اكياهذلا تاقواوبم نثر جاى هيلا موز ميناج كلر تاديلاهت وتب
 ظ ' كيه ذكرا رصقربرئنلا ناو ده كيم ارثحاح ا هلرتس لزم لاح اك او كل
 ظ ظ زر حير هن اسدو درماوبه نين اوك صفد ايو ار ددكو لاحررجئلاودب
 ظ 30 | لاو ئحم اهو ككل اهل يونا بوصسر روكا عاوبش نينا تالءاتلا

| 
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 . ٠ ةلوالا تلا اربرات عبئا ار اريل اين اإلا هوكي ه زإعتلا |ديكاتلا ص
 ارز نصل نسور ابو ]اسيل انه مق دارم ا حنس مق داركو أ ء تحل
 0 نار لور ما ديكو اهايلا به دو ىضيرحبلا به ذم
 . د عاصم اع ياكإ ء دلال نولس يكول لوبالا هن قراللا نباص
 رحنا اخت باسو اوهو يشل ارساللا يف يضوخلا ماللا تدرج كل ابعتسالل

 فاحلاو امل ابر هرامرعثد يااهرتلجرر زل ماكان تير لعل اد ابديرشتلو

 اجا ارهركأع ا اكو وعاد بن اي اسيل اهيكاو ناردوم ميك مللكدن اه وحج ارز
  عرفملات ك اداوم اء دهن نوكرن ا سحر اللا ناريه هادي إلا يف يداوم ا
 ٠ ءا/1 د لوهدل ير بالذ [خضَمو [نسيررمترمل د لومار رمل اقر سفلي هيرتتنع
 هزعن.ي ان نا ]و[ رسفتلا فركب د حاولا دولا مرّستاورغتء|ييك دس دج
 أ, ١ مهراتتعاد حاولا م شكوحلاا ذهل مرانتغا نيرإءإو ديكاتلا در صو ىتح

 | 2 ناسفلاهيدافا بسد ا عداواكسلالد نا لكورسزلا ملك
 ظ ماع ايدزن ايس اك وما تدافاثانا بلاس حاف كل نكسر دلال نأ

 ظ نافارا (عئركءدعو لدا كاشلا ف داو اي تو وحل منرعمسنت لزم ايس
 - دوور لاوسونو لع تش شتللا لدلو اينوالا نب حدك ادنباكلاقو
 50 كان بن صم او كو امو ييامرلا كلاكاذكه زر دن قس ]باش | ىرتحل

 |: **  ىاغبرد در ننرصبلا ف لدوف تلحزوازالا ناد عب ةلجادلاماللا ٠
 | 2 زاعراوواطسا دز ناك لوتاكرخابلاانانامل جامنإإ/ ل حئوابلا
 6 يا ا با ا
 | ١ رب +_ءااغاءضصروسكلان الجن ملي كال ير دديرص باوجاق إلا
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 ئلسلا/سي هلو ثا نو اي دايزب يضرك عدل ةثع در واو كل دلو مز ةروسكلان 1
 عيب |نأةاوشلا ف يكرقديضرلا لاك ريل هزاجاو مما جس ءاحطلا كلكايلوزاب“

 قبيسنإسل ناكل خر ربا عد تارج سس جاوا نعي ام[ ص قمل 4 قاسو ين 9
 يفد [ احبج ا باكل ادري  هلوق ثمر الل ا صعس اف تا إ|ت ان ءامتاو دكت
 تنثازّيوالجاغ الل ا اوما نوكم تانزوجدتاتيييل ادن !طمساهناب ملا

 ادعناللاطاكساب لعام لعل ايحا هد يسن اَسلنادلوّتاوبرسو طاف صرتا
 1 2 اخ مي ]كل د كاك يع مرت اهئايعبالفرنكلاو | ىدوبزرعا/ لو

 ميريل لم عصري ةزربجل دل أ مالو كمبو هديل ايرح تيوتا ”دلوك تن ثري كلا
 0 اكل افرع تانرل 545 كستازايو لووول اد يع راج نئئلوووةبرا |

 /*نادوس جالعانل تيأس «ردزعر باليل ةكاب اوس الوب في دارت هند يحَرلا
 ٍّّ م 9 . 5 ِ 7 7 ا 2 : 2 #8 مح 00

 ألو راكاو عسل كرو هدو كسل يس يدلارطلانغوو درو ايف يفوكلل ديخ

 لياكن سله صدابر لا تاكم رو هسْحِلب قثوي نف حس لوس ك دع هاو راب بخت ا

 يإ

 8 ولل م سم دسم مادامت وكت قبس مهدي ازد ماللا نرد م الكب تكن مم

 جالعا مالا ناب اهو ِزَملا | ئيحم ادرس العا نإ وقئكملللا تعزل

 ١ ب ادوس الا يرّساء ناب اوتعملطل اصور اهنسس ااكإ يون دوس
 يدنا دال ليسا كلام ىلع ىمعملاب العا موه/ ب كَم

 ب افدينح فلعل بهشلا حرس رساك نياك ذك كلان يرا يلا بها ذ
 ناعما كام لق طشلا لاوس وسوي [يليوىيباندلا
 لهم ناصح كلان نيارازكو ل داق سايس و ملا ف نذائ اسالك رخأا

 سبا تِهَخارل كفن اهكلَذاعرلدىدلااهىر هاا ةيزاج »
 امل اوخا

 . تارعبادإا ماكلوخ دز وق سساسدلا كاك فا عير اللا وخد زاوح 0

 اهحع ليا صن حبلا تا[ اديك داما مللل امص ناجل تاجا ل ظ

 دن[ واجابن ةهلحاو دعبات عضو فالخمزاماللا يسن اجرلغ درتي عاني.

 لالا كارغ لع را يعم ردع نمت الفل وأيا تالغلا ان ارهصلا طنا 5

( 



 ىيإ#

 نبا اب هلال يرسم الن كتاوت
 : جالو ايلعوطلا كوحدز أبنا نادجاقوهتأو شيدب شل |لازن تاع
 00 ايلعماللالوخراجاه ةرهلأ تابوا ةزمل ميسا

 راقوورحاسملا يلع ص هل انواكل اكو ريصزجرل كن كوب ع بيرحل
 ةكياكايإ سل اري طسرهر مالا ف ذا (ء تكن ا سانلاي شاك

 وهو بوسيل أه دحا بها قد تالشديتاو كر للسكر سكن ا 20
 1 ايم لتبدا ةبوص ترف الذ كاتمو كايإكن رهف يمل دب اهلا تا
 : داء لاوز لل ةزسسوعرلا نا يحبو رنا حاسما دعب ابا اللا ع هر اج
 ظ زمن اك كاسر اوكي الاى لحل ماو دخل كانو /ق تسل اهي اكن
 ماللا هركف نأ /1/ تمم رث نم ميشو لذك ىلا دحات يع ل ان تاز دف نا
 اذه بلص لدحر كناسساب كاك اي ثردع رست باح اماد نإ ا

 ظ ؤحايلا | لع وحمل انج لوم عما ل عاهلخ رش ن ا اا ياندد راب ته للا
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 94 (بسانالتن كاس هر عب لس صن ف تننخاذا نا طمللو (تن
 ظ دارا افلا حييت ايثلا دول تاودلو توتا اهلعسلعت اهلا هد نم
 نارا ناكنان اًايدز ناوغات اا الك[ ناكاذ اديك ا تركسام ا افنا

 .راتلطن شلال اهناد عم .ارهأظل انرداتل نكمل و سول ادن
 م ندد هيث لو رعلار بعأ (يّيَس ب روم ا تاكاوس
 لا مأرتلاو عونم .تأرش ليل اق ب اياب إل دكا,
 1 دجلا

 . وهو باجيا اهلل اهنا امصج بف دو ٍلَسلاَو وتاكل
 000 ا ءلماحلا اعماق م
 مضر عصي الح اهيل عاباولبت هرج لع لحي امضي لعيد : حلاو ْوَملا
 . اينراقا ناسا نإإ دار و اكاضرإ يملا دارنا تاي صريحنا ده نإ 1
 :ل(ن يق زيحيقناكت حنا رسب إم تالا لولا اناا حنا
 روك ارك ماب اًدلو رماه رج ىضاولا

 - روب اٍف نان عانيجر د تحف ناقل ري هربا هتانيغ ْ
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 61 نويل اانا وار شنر روم نو نا /رساوارهظمألا نركإمإر 1
 نق 5 ةرخ مَِسَي ناروج ناو ةقعسد تكيس رافت مذا( عام | ارا
 | ٌنيلحند دردملا يدان | اميمو كوب تأ مس أو تونإل إي انا انسو تأ قزوكوارد بك

 0 ا الحا, نا (و مب ايو هتارعال

 راه زمضل لورا نترك سبي !)جرصاعاو «طرشألا ا
 عم اع بو اء غنمار و صحو ابوطخبرو 0 7

 نك رلا ]صل اجيز متن اًنايلازاجاد تي كسلا اقاوحفا تال
 يلو إلا قاساتاب بصيد ايار فحل اكاوالجر يس زلاو الجر هلل دكا

 _ل حطب بوصحشم انظر ام هل اضرع .[عضِضازارتحا اًهرَعل بكوحبرغسالا فراينا اشيا ظ رمي موو ىَرأ لى ىعموع كلاكاوزقمالجر ناو دعا]/يا توذح .ّ
 عد ال ضال انعم هز تفر تحس طش لاافهذا لانئذكور دس 3
 1 . طرشدا لاًيدكو كياحلا ل قب اميز صْئلا] ح>رسإلا كل قاع
 لصاقوت ن مى و انرللا ٍفلصاف اهدي[ سنان ادب دارلاك كي تاهل اكل

 ظ ع يطيب ديمو ابحر الوعل احر ل اضرالا طرش نركمالغر لم
 ظ ءر لّمنإو اظا/ءّسل الضان [يرسا سو هاه لو صنيع تركد إ .ارلان ا
 م 200 نأ لوو مس اسيل ل اصنألا اور كير سول (وثديفتسا
 3 -- نجاه قعر :انيراوتفوطوا باو هن اهسسازولا

 - تاما تتار لراس داوس ابا دتسا تلم درتلا

 0 يطل لاعب حصر دب جرو دعا اجور اسف شالك كراع 1-6
 0 7 تا يلا ك رطل فم 7 لنكيطبتحا ىشان الجرد الجر ايف اكاذا
 ودرع >1 جمل ايلدا لسان بسلا يترجم قاتلا تلال
 تاجا اط س4 لولا [ما وبك دج ان قاسي رول ناد جرحرجا يق
 _.اوطماقيبلار اضاع عضوا أع لق لما ياصبر نجل وتل يلادارل الحاد



 . ريف كلر ور ن دينا ايلا نارا كليا

 ايسا يا ةدصاس ان (ىدج ا ين نول ركل نا طومشاو_رر لف اليس فنا

 نظن اير يرش نا بضنو ا (ئرسا اني ى رتل يلع اسلا تليد يىلاو نمّرعم :
 نب حماسلا ويعم نييتحتلا ليل جزل تاو عأ ذآ تيهعم ايرس| اتسم

 لبو دربك ضدنا فوصولارسلاورو هاله زجيسم ا اهلا طر سيكلاو ٠

 مالك رولر وغشلا ايان ا فوصرلا ءديتح اكس اب طير خنلا |

 2 ماس مر جيلا سرصخ وول يسد كا هعجل
 ديور زملا ذا تدل اهنا شما ينتحل ار مكاو دو جز هستلاي

 نرحل/ى 0 اسال ررويحل (ضولخ :

 ا ادب عام ا ناكأض اع وسو هو ام تلر ب ايسْسإَو اكاضم

 | اهواز 1 نول ب كر اسك ينل( ى ايس كلاما و ورضادباق اسأل

 - .ااورا كاوا .ارإا نا يح ة رجول (يمسيدارم اوه ارو هلجول اياواصرا طرشب

 ا |معداوق قو (ءلطعا/دارذألا َسَعِل نعدرشا درو كون هلحولاي نسل سر اكاذا

 - لداجلق ملاحم |/ّيرَعَس عي وْ لح لكنت ةحول ايئنل تاواذان يَماَك
 عاج طا ازمه نتكيمل د لباب ينسج مالي فرع تبسي نال
 اك اير فاصتا ترحم (يرس [رسكنج يفند اولا تاسعأو 2و درك

 ش الا !ايتلآر لف او كار يعم ا وا ماكي ساما تم

 تالا سلما يئنم امس || كعَو نجد انس هرم لكلا فام ا را رق م

  ثالجر 7100 نذللا ماي ناكل ىلع 11 601 2
 َ هسا طريضا اها 0202 اوم نويت ا يف (كلاو م اوف إم ابك ل اجر ]ما دلو رع

 أ قلوالت تاكناب ص2 فو يار ختسإلا نيِرياتإع هن تارك نونا رات أ

 ترلا فرص نآَمطَم مشو ًاهنروصيلهن د [ييرصبل عاج“ 4 د سو 0

15 77 00 
 . ليس قحرتالاعس اربع! عارتل رت قامو زيزحلادبعاو ىمتلادبعارسا :

 لا 101

 مسوس سيول ياي يي اي اس



 هَ”
 هجوما < 9

 سا ليعمل اكليل لاحتسإ/ا ناكئيريج الا ق تلاخو سا دبع د حال اي "1
 رماوك ةراشإلارباو بيتل اريصيامل اعاارتلائوجيد يطامساتياسككاو 22

 جركل |ىرحي كل يفق رحلا ار جاز وجةنافادل ياها هدي كفار يفأ 1
 ازملا لوق مجوبي ىو عومس يغب نوهر وكم امالعإلا ف لسعات

 يا لآل ينكر ناس وسلا اماما تاس 26 ١ داب ”سدصلا رعاطخفل ةالكورإماسق رار عدماضألاب ءوسلامايملا 2323” وو ما موت هو جرو + 0
 موا ىرصلا نسم اون سحايوعمرم تناك[ وحل | مالت غزتسم : 02007 هرشوتل االب ب صْيم ء كي لالخ ا ض جير يتم العلا دوب دسدئا لعام 07
 سارع ملقم ماحم ا دهر [ورريز نا اع س نقى را الو لاف يصا 07

 " - ىلا ةفاضالاب ٌق حبالَص]سوف فاصِمر دس نا اما ن هجم الاب لب وات افكر دي يي اع ساو عامك ط يان جل اوس ا ءانكل ادبعو
 ءىحالماو طرللا باع تاكد سم قي ا اضالاي تراكي دلاروكتللا ٠ ٠ فمر .و ءىيتح اه ينم ا ناكتاوواللاعيزمس هل ةروص كي ححاماعماهيإا 20

 هوحتتمف كلل ءروصي سا ع صو سيإ واش | ده ع شنخإا/ كات سو
 7 0 رم 1  مهرمج لا 2 1

 ردا [ضويلا كل اقام اعنا. كيلا يالصض تن اكرلآل العوم ا( صضل ٠ اهل بح ايااو يحد عدنا حم ا كل هداف يوضومرسحر سا اكيلحلا +
 . يل كطملا وصلا ىحل يك ارسل اكوهسار اسيل ءراضما مكسو هيلع

 كوم وعرب لكل |رلاكاكأ نه كمل اية عنصو نكيإو اعلا دفيع ]صولا ظ
 - يحل ار اتعاب ميعحريضلا ا فاض مامن دو دشن و قزم اجدئاك ل صش إو مل يالغاو هل ايا تست سابا كت طح [ركشأ نأ [ى ]و وَنأ عومسس سس ديمجا وهوا ذه !وانهه هايا !ءوعاضرا ناشالامساوزييحلا فن بواتلا دحاب ركل | دكر فر سلاإلجا |رعل اذ وجو روك لا بحل ابار بكسل سومو توف فس راهتد ايظا
 ع لاروبت دبر سسوإِل ا به كد عربلا فاضم او فاضم ا تب ةيكساللاد

7 



 ظ / ةنوبتبس انفك جهز و دارا "انس رفع ارسل «اول ننخاو
 1 0 ا بلا اصل او فاصلا ٌسيرهظَسإ

 ميا لاك ضعي دعوت انو ياش اممكَه رحم ا كلت ديلان ةره طنا دهَو

 لصتالكيل اذ ماو تاضم ا نيبإضتسا | كوكس اككلا ىدعإ| فاضعلو إلا

 ا ا هاوس و يس ام لاا علماح ا ايست
 !!وه نكت أو ص توقلاب اسح اكرازل اب (لكايرع ظ

 الصار مقلب احلى حك( 2 0 ظ
 ل ل يروا تاكل سنل ا دقي تاضلارس يحاطتل نيدِداصعلا سب

 هزل نولم احيان( ض حلا | نايل اهم اد ]ريم دعو يصد

 . صخب العر اكمل الخ ايل يرلوس الغ ملا ىلا فانضا اختل الماحلا

 00 ا يس و وناس 2 اليود ل ادام

 طوع كابا!ق الخ دباكىذلاُّب ترا ل اكحالا لوقو ترك 2 كاب اارك

 . اد باع كل دل لاح نبأ مكر ل عساسبال اشو هو ةفاضإاب حسو

 يا عده ود أ يمغت ادايصان] تمي توما هاي ا(يا/ن اي ناو[ كاع ظ

 د اياك امو ءهْيِرْص كابا جحا ندا ةءلوتكت و ار كل يصل كح
0 

 ] ضصاممعابا اه 000

 امانا لا تاكرلذا يل احا ايل ابا الوعي ضع اعر وه محلا ىلع
 . اللات اناريرتت ايلاب لصحامف (يارادش ا هلا 07 ا[ ىف آل
 لكل ةايلش إف ايلوهسقلا رشف ايحرب ( تجادل لعامإ دارا |
 1 وفر نراج اللات اممم اضالأ!ماللاوُفر ا هلل ايا وع تمرس ىحل اهل ماسلا

0 0 0 

 0 0 الم وق نف.بإأ نأ ا
 لاو [فيصااذا خاماوأ بابأو نكلإا تابابي اخاإو ىل ايا1غاس

 ليسا كل اكدر تلا كياته الل(



 /ركلا زب ان ددرول كنك اكتالككلااييف ماغراما ظ
 يا ]

 مكسملا اي

 1 لال هَ نيعلا لح شت
 1 ا انا هدتسم لا نرعشتلا ها موتلص غر اني تك يبا لكل | 4

 اب !|/ن ايلا به ذ ممالك نيت كلا سا خاضألايف اهئو دعب اكو ماما ام اللا 3

 ريما ثدح ثراللارخ راعتمل لا فو اضل نديشو انا

 هوس اكل قس حافاضعر ب هع ىيينأ :

0 اوجاع تدل
 

 الل اي] صل امأ 8-2 2700 ربان ام اللالصتلا نم

 مرن 0 "كل با | كم رأى حل ا يف [س ذآ ناو كلانا |كناب اشرأ

 حلاو فانتا انا ب تاو ا )قسرا نارتو ااا دل اي

 "تاو كلايا ناٍاعع اوم سر متو كل بايو كل اب/رايهر نيل ا ل ١ سنل ابوك اما

 امن ارحا ديلا دسملا تح مالحاو لج اتم دوم ا نك ديو دحاو حي نا

 رن يخؤلا باق اخويا دسلاد ةانيعرخإل/ قَد ٠ ةقرحم 8
 دوز هلا ع

 ْ كربا تاكأ حم كال اىادل دحوم بآ|/ىا ك ثالوفر 4 ان كل بأإل اح
 رحاو يلج يوقم با كر دج ذي حبةيناتااوأ وجو

 [ دنسلا كوس

 1 ْ ٠ درتس ايس هله تارو ىلا رمان دك برايك ةيرسساع اذ هذيل

لل ابروركلاو بارعإا يقف اسما ةلساحم تسرعةفاضر رج ظ
 1 أهل محلا عصضوم ف

 ٠ ا هراسحاو ل تيار ماسه ميلعو فو لح بدا اد تو ليك فلس فو ّْ

 0 لعو ورام ملل ارو امص اعدام تاو درتماتأ ]وي ايس اكل انها

 رحم فس الا تاكبلصإلا تالخاولكوةراراسلا تاو ثرحسي نأ يسرانلا

 لاو ؛, وسي باع و السألا الك كن يدباو ل خاام كل تاالاغانللا

 سايل سا تاب لسا اركب اا انراَص لاين عالقامام
 6 لب 01 ؛اهم فك دروع مالا أ روض بع يف دوب /

 رطبا لل نوزسنلا هدوضرُع فايسار وجاري

 ٠ ةاكل دكر ايلعابا يس تويوزوحو كا اهلي ديت دل ميلا ايااريخ/ر وربما

 ؟ 3 071

 و5 54 يي



 مصسأ

 ١ ظ اب نطلاسلاو كي 85-0-5050 70000 ثا أم نبأ
 | رو امتد سايزوجلا ناي يوبمس ه درع ءاثلا نود لواياب «زين ماناهمفانلا
 1 .امايبز (ٌتار ريما بر كيت ازوجالف ناكب ابي [ماهساد ناب
 ,[َض ءاروزارإ حياصتلابوييسز اجاو ناو ضمانا شب ٌتْرم/ن ذاف ناكا دكر
 ! | 22 داءاه ارم اواموس اا نكن أ كاشلاو>ا رش < |زعاقاب اوك
 | راجايلعإ ربا/ن اوهوزحا اوس قب تاق ٌتانرحاَنإَو د َدَنب لوم قف ٌفِرصَسألا
 1 رح وسأ/ نت ضعوكرج ثرحر | ساوع افا ضمن اكاوسر اجا 5377
 ااا ئلَحسامأر الأ نا[ يح املع مدع جو تاكو ايش .ييجاكت اد كلا
 |  اوساقدج داق دج [يزبام الس لول ايم د اذن
 ١ 2 تايلاذازاعإلا لعين ا. ٌتيِجِكُْسو لييخ - اه عالنار اي يل

 1 لسيما وح 0 1 إل بيرلا ديو هراج ا تارديجرتد
 | لحب نإ لاموحاولارسالا ير ابرج (هتاتج حم ضوه اه-١٠ براند ]ل
 | تاني |اهلرخإو اوت تشد ]نا تايرطاولا قو كلاكر دتلا باكي
 1 امرا بتةرام شاب تحب بيحلازم هب لوقي عا نه و هرق او -إعيأ نعلين لضم

 1 رانش ف دخولا ناف بارع اسارز َهَنلا ااه اوعد يف ئارسسلاو

 010 روزي لا معدلم نبا يدضم ادا تنس ناسا دونا نبأ فرح نا رلا

 . ياه نتناكن ا -زناكرشل لوحي ا كوكب نا طرش تروّيتام

 ترو اع در | برضت [عزيمحايفلدإ تاكا وسوي | َةخسحإ ع لحسم
 هدر جل مالكا يم خسسع كوكس نأ 4 ىا ةلء ارو امل أ وثَندع ةقرطو مَن : !ائلع]
 هي دارا ةيسانم ا تار ايعألا م كل رجلا لكلا نيسكو دكت ارئروتمل |
 ملوك ٌلاو ' الصا ص وسناكن ا امامي مالك أى حي [ص[ ساكن اميسدارما توك
 . واد ئاذاويددس كاز وئانأو يخل اص[ ريض م دع يفاو> موتك مالكلا
 لاهلخت د راس ديور ارخيدل جاقأ كيل رحيم نسما

 :ار اهب اسحار وذ الك د ءامكب بذلت انطغنكيملول لوقت يق ةيبازلا ظ
 . ايانأر ارباع ؟ رسا دذو ةرازلا العا تجرد (ظرشرفاشلاد



رضو اطيل ةقانل (تينخأ اهم ارنا ظ
 2006 5 ظْرللا باح ام اخحراك ب

سمت يلا اذه احح ا نسملاربا د ثنا ييئبا ع م
 سباق ت

 نفعا حراك يندعدانلانزما |
 ةريازول تب امإ ل انعم ارامل ماعلا يإزلا

ف بسنلا تعدت هوا/نوكسن (بجن م هما ١
 اهلا (عيسانم (هن د انزهر طيئاو المدلل 

 ا ا سس يبا |

عدا نامل[ مغ 1 ل 17
 يلا شتاح 

 ١ رملول م سوس 9 200

 درع تند |اككدكأشل نركوإ

 كافكا 0 !تارلو ظ

ايريسلما 2-1 1 ثودي ا نع 'رسك نأ يشر (همرسما .
 م

 .هيدتلك نبوته هريسلا م تالا تن شاكيولعسإ تان ١

ي ماحل !لصةرّسل اشههمانشمالاساز اف ى كلذىداخشبلالر ثان .
 ' تمول ذاَم توت

 بنا عنو شم هلعغ اوه ا

م فرجي اهرسلدال باطخ وهو ناكل ها ومْدَحَو 5 ظ
 مل توصنم دينو سرغر ور د انع

 ظ هيو سرت اء اباد هزمت يقتات هسا 1 ظ

ب لكتلع دحعل ةعضانؤ الهه اهنا تن اابخن هلوعم عم عناو سمرةيضيت با لوطن 2
 ظ ن

 م

قةازمأليهيكو يف لاش ترند هضانادس وعن
 هلم اعاتبك اضن فض عر ليتمفا

و امس امان ذل الأ ةلصف ىوكيز اع ارسل ا
 مناور دجال د جز اا هحاو ا

 هش تزال شل اولاد ليس ظ 1!
. 

لمدبور نال يل ةتفانال داك تلا تلا ساشللوم
 وت ععي

٠ 
 نيطالاكاماغا ناو :لوه هم اتُونا اتونناو اينارمرال ا طعواالافرشت

2 
 نافارا امانؤس اة بست ضيا تربوا

٠ 

 هيس 14 ١
 4ع

 اا 5-0

7 

5-5 

> 



 توفوا اما جي نيم ادنس ملت ران اهي لد الفلة
 1 يمد .الابارنأ نصدق ذامابذيو تبالوطخملا هلا خش هاائاورلعلا اًنياورَوع
 | ةوئاماونا يابن اهلا تاما وخال نانا سريغاشلا + ْ 0 ا
 |" اانإو تايثالل تسيل تول ناب ضرضام ٠ اًيباشئ كاد تابثإلا رطل
 ) 2 رار كاشي يا ا
 اان لس انتنا_[مزؤارسلا ب / بوسنم ا ت ايا نيكاتل ت اناا نيكاعل ىحم
 | ل امام - اك أ! يسسنلا 0 دكت اهنل طصاحر ايفكب وسم ا ناك
 1 ١ع لو دج :كياو سنج ايتن امن] ةتارحملا ين!
 ل ما ماا 1 ا مدح سلج
 ملا 1-1

 صلو دير

 او م صور مخاولاف]حررادلايف ا ارادلا يف 00 اداب دبل
 . روق مرزلاسا 0 عوهر

 راحل هن نا“ت الا يفر دج ان امرك ايس اريك عج هئايزسنلاب
 أ يملا ون نسا انك كج إل 06 يل احا يل لنك
 9 نول اه لايرؤ تأ ةعرحم اود .لويحح ع إ/ يذلا
 امرا ةعرحم اير اجا لحلا | دفع ءاع اءالجررادلا يف .الياسلا كلوز ْس مدل باوجوهام اهب اطمدوكم 2604 كام داس كلا (يئاَع وملاك
 ظ 000 جام نيعضولا نارك دع ناس تم ولا از اجاماهرتا
 0. نايات + جوع كير ءاشل العز انس لحد اما
 الجدار ىو تدرشل سدرك اما لضراد ءاهعرجر اهلا“

 2 م -_ - - نس -

 9 0 وطه ا

 ١

 را لال ان ميادين ارك ل حنلا لما الحك ءء اشاو باكإ/ دوم دسم
 [) اكحاط [ييزاجوكلاحو ملا عاج زب ترويج تحل تندرذلا ريش ا بسم
 / 1 17 96 ( كاك رور ضنا لجان تال ةقراركلا | مدعاجدم ربح اكايشام

 تاو
0 

 د 5 اس |



 7577003530”535ؤ300 دي 0

 نر كوسا مجاف كئومو :/كئايحانردل عد ردا تا

 ل نأ رفرف ارتد ةكلاد ع ان ا غارتنب كارو تلا نا 7 أ

 ئحل اناث انو ثبأو هرب مد يفيح الخشب دو اكل امك ل |!

"ملي /كزتو عياضم ا عرلخارلاي 03
ل ول نحر دس لولا دارت 

 

كلو اني سلعا ل رحل احم
سي[ أ حفلا انه ل ةوخاسو 

 هلو (نئكنأ كل ي م

ام ءارغإب :لخابلا لملا ارش بكر شرا
 6 2 هوني [العنلا

 تادداذا كل وادينا نورك نا
 اهدا نشماع 1 بردحس امدح

 كيلعءالسإوكاعدلا | يدب يمس أ | عوأ ابح >رم ءأ صو خ لحب أبوا ايحرف تمل بعا

اعالشت نسأل 0ك اكن كرالعناءاعتلا | ْ
 ملامادرماكث لرئم ك خد آذآ ادإ او 

 لعشأت اكاد ا اهرب تؤول لحب الم تاما ذأ ناخد /رلا عدم ايو ظ

س اههاتر سار ىرصالكإ ص رارورع عر درف نضال |
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 1 ٠١ لاتلوف قح انما بجاَص هكءام دلل ةرطنو ديدن دال اهندلوفنيك سائلا كل ذكو ٌعيِمح, ع ازصترسسملاو اعروصّس ملا, سم اف اي دلار ارو محو لوصح ا مدع ١ للا رواجا دلل وجو ب وصح ا مدهطعر وصمم لوغل | تاي عل افوتسم ا باج ينوكسلا تريتعا ناد ايدل روب فاضناإإا هزواجيالةنجلاروكيبن فاتن
 زوايا د لحب فاصتالااعروصتس رصتم ريم اسح يعل نان موو لعالم ملإسح دا

 | كفو هم امس عل | نود ةمصل ع فوصول ار صم د كل ثم تعب ناصنإايلا ض
 0 يرلاروج ذالك و[ سي[ ن رماد براشلا نرينناهرسل عار اذ
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 راج نعزي اءانلارساميلصره يذل رجا فحاتاور دصال دكسدنقعتل
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 ظ 7 دوإبإق كاك احفإ| ننأ/كت (يميكل است 39
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 نقاليرعي دنع و فرعوك لاح اول ىرىتيب م 1 1و 000

 ل .اوهر ايي +1 دش اكاه دحا ةتاس سردار
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 قرا تاي او تالا بولعتؤملا كمصدر دوو قاد ناردا
 ل امين انه نمو العلا عض يف كل يطيب |تارزكخأ ابى لحس
 "للا تا ىركسولا ام او يدبوسفنيئىثل اثرع :اتحم تالاناحاو (ءلحتسألا قصتي م نرعوحكوتلا كلن كلا انرغد بجاح أ ةفرعملاب املا س َسَكرْمل 1 حلل دعو وام انىحاوي ( ي لغم فرع نلوحتسيلاو ىرع عت ولوع
 يا تاسوم فَي كاك او ملوك ,تعصوعإب بنتين كل ور شلا تفرعؤبحف
 ناحل املوح تاانيوودب بضرإحو كرا لشن املاو نرملتظ
 هلم احا سول | مه عل نع ساس لا مسحت سال عومب بوح
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 ط بادرالامرارعلا تاكو و ارلا سلط تنُب تاهت او اره تاع نع "كلاكو ىرطل ا اهلو ءانف عويس ل ناو بط اه هيا حعط 0ريال 0
 2 و كا كروهخيصنل اب ويلحتلا فةلكا ا لعمل ادب ابحي ا را - ١ حوحو ءاكرل ا ام رع ش 10 ازصاوهوت ٌةدحح
 ناىجوب تاكلاام هرعاض دك كردا 1 ثلا تركو ونصعن ا تلدتدام كب اس درج ار نم بع
 :[م ناو لرحضاعبلا نا عدت نأ كلو تاعيدرم

 0ك

 رولان !شب يسن 200 ]و كل امل باد 00 وجسأل م بحمل 0 006 رايات سادت سا ثب بيلا اعل نألاعغ باول 10 تلا تايجر مانا ل ولاد نعت يرمأ تكاترو أ "| تاعجوبو لاما داولا تادالج الختم (رلرعرس كوك احجوم اعيىررا - اطس النار هددت
 را

 ا اعلان ا
00 

 1 3 وجيلحنلا نبع 07 000 0 0 جل 7 مس الو حمصرو ل ازيوانو (



 نارجن ءاافاغلإلا اماو باّشحا اك اكاماعالس اقاركيو تلطش ورز كاع

 لحنا اهنعوململا ةلياد قلطس وف ييزي[يلطَس تعين ىنحيليو تدي حبل
 يعم رددام دانس و ]وم اء يوصش اينعءىلعم ال او هيوم هرتم حقنه اقل

 لاا اما ىلبعم ا تالح ا اع بسحتل اب ئلححل ار اوجه ءريغ و ىصرل
' 1 

 0 . ٌفطعلا ثود يلءفولعدم ا يحولون اما لحم ا نا يصيد عحباوتك إم هل

 رلاصر ال كل ]علو توطحم ا نود مشع ف لل تسنلاب سرا دسحئاع
00 

 ْ ىلع ىلا اعارم فمما بارع | َز قفرطعم ا ثودررلع فواح دل(

 الث الا ىلطعل از وكرلوت نحمل اريج يلع كري ايو [مررلل ا ينس ١
 ملح اهعنوفادرثم فطحس اعالج الع تفطعا ذا كنا رح اك اق

 1 كاوساو هروما م كلذ عر ماكل يزل تلع كوعتف نكي[! ”

 ان اقرأ ثوم وم اما ل اعفألا هرم بولطم نال ارعو م اكريزا لع ظ
 ١

ناطر لج (يحم يدوب هزمم الكل (يكاك 1
 دكت بصخا انو يقلع 

 ١ )

 ! يسلم لقلت اجحوماو نافت بلاى ردا تلابورعاشلال وكيلا

 58 بلتلا تاعجودإو يسن نإ/ لج تح يدويوهو درفلا رح فوم دل
 ىو بحشو ك دادقو نا تاححومرل لوح يوه ولت تاجحودام

 ظ 0 لل داو يرصتلا ىلا مالك ف مدع (ًكلاج رع
 هوان خلو راى طعن يرحل ءلسجا لدا ازج تابوا ا يعم نمت
 لدوو ملا يكدال«رنلاا وينام أياثلالوحنملا ف ذخدي ل تلات اعجوما

1 

 007 ةيوصنئرخا ل7 لحع دونم الث ضب | بوم ل جك ط رحم لا ناكل ست روكلا ١

 | . و تطعسناتبيطرلادل انامل رطيام(وياطسنلاايعيلعملا لجلال سيرلا
2 توا اند باب هلو لعائلا -تسسابأب نناما

 ا " ها 

 لع انلاظتيلوماعارك د اعدرربعب يذلا ا, يربحم يااذلنعورايعرلوتل اعانل ايلا.
 ظ ا ٌقركن وكنا ديال وتلا مْئِساَسُملا كاكرب_لروبوا خص ويارساَن علوم

 ظ وسلا باب يوجب اياينلا بفن ذاس ور ازين عبروا خل اك اع
1 

 (!)عيحاذا م ددعر كرا ذا يار لسسملماوير ذنا أع اوس اورتكت ذل تاو



 1 أ اش ا سبا با مان الم دس تاتا ْ ْ
 ظ انسإ/ا نإ إو تال حم ارياس نو د ةصاخم مسا نكلو يح لسملا ١ 1 بدمج اوفاعامنل ( ولج كلور وج دولت تأ تدربشأ 1 دن (ىن وكب تابورحملءادآ تارظترشو ماسه نها لاف ءنماقاو | وابو (يلق لي | ددسملا انوكب طيور ثم هزاوجتع اجو ارذلا | | درراع |لريطو دزورج ىبيرخ ول لعل كتان نام ||
 م يااا قور خمار 0 ظ 3 + تآيتار وهاد ازعن دا كل ىو د هربرّسكس وبار نر كل دز ياملالوق ' باحواونز 6| بجرح ناد ا فول فاضعيلا | ١
 بك احا .1ر يلق در طي |وا 3 ظ ل اوم دونا 007 ظ 00 0 / !! 0 اك]بواتلاراسع ا 35 ا ظرمارك لو داتاءاسكم م 0 7 5 18 ني نكن وون نيا ١ 0 نسوءاوام نود عزم زهلاا باسو َرَصلا ل 0
ْ 7 0 0 0 

 0 كن /امياتل الاد انسا ذاب ديلا فرح قطحلاو 5 1 ا ارح لرد 0 م راع 9 ايلا ح ١
 ا تكسو انعيسنلا يحمانههدانسالافوبلا دهسا( دوست ألن اماعتسيس ظ ”اهانمالطصلا دي ورعنا نان كيو دسانوفدامركدزعانملا] هي كاين طيرااو بسلا ننكر وهلخل دز ب لرضيملوأ ليز فرض نإ يد بزو 1 ١ 1

 ظ . لو يفيازساب لالالا 2 شلي 3
 م 1 ظ

1 



50 
 نب 1 هج 1 2 عع 2 8 090000 ١

 ا 4 ظ
 لو ًّ

 م ثردح ا ءل اهلا : بلا سلا هرمي 56 تس ا
 ا

 ميم ا و الدين وف تاو 3 نا وعر دصكاز ىرضو اب ا مو تو
ْ 0 

 3 دو قل ا كاياونن اجرك كاد يزو 0 ا 0
 وع 5 أد عوفر اريلع تطعو جوكر ناوعز عملا )

 عك او مارك ءانملا يل ( اصل بوكا كلل 1
 جيري دور لعاقز (اعالع /(ىحءاصاخحالم ا دماوجلاو 1 تلءانلا ظ

 4 ور" عنا ا دوم برسم وبحر سس( نك (,يتيتار دخا ” 7 ظ

 00004 يري دس ءاقرءالخف 77 عاجتيأد سايبز

 ١

 ميش
ْ 

 0 ا تا ءاس 20 ا
 000 0 «لوالابا|حئلاب
 0 تان ةلمل الماس ا

 ١ خيتو رخو همم أرلا 3و و دكا ىف هدخأ 0 2 زحام نب بو ب 0 لدحر لءالاو/ ١
 اهو دحام ام هدب ءائلا ع 6 ايس

 ضد 0 جو رأس قير يل !ا ناحل
4 

 منا

 ل

1 

 1 3 0 لابو للتل 7 2
 لئاعلف ]عاجلا يَ ا. ايكو ايسر ديب ا ند تاجرات

 ا

 انس نب نا سسداكراهدعرةرجإ > عار لل 2 0 اكمال ديل ل
 ١

 ةوأم دع تو و 8
 يد

 لسان ءناف
 ا

 ظ فوصرلا هو ْْت كلن اولا فلتم 0 امسابس يلد | (حم لوك |عانلل

ْ 
0 

 بلوص ىىثب
 | ١ شمل 0 | ٠

 اح / ي ارا



 اد

 9 نا تاس السم كر دز كِلوق نم جيزي بلع 3س | هلع د بيبائداماولا كتكرخو لسد دجلابج انش اذ
 ظ ها سوو هوس وويل دن احن « عرش اصو عز اوني نيل
 | 0 !الا/رلارابع بو هنأ يإ تير اويل سعد ء ذه 11 ل اريك رو بزوفر يصل نإوس 8 اإ/أ يار ىلا تان
 | رثذ نايل وعلار ديملا انج احإلن امر يزوعلمتلاب كد مومايأ

 ١ ررصللمددر ميس لاصر فرع مودي دود سل ١١ ار طر |ء كل اصو ؛ 5 0 ا كوسا ي مدس ورلص اشلا ون فوكس تا || ضم 0 1 لّئفاسائام ار فرعا ظ مالك كلوش يحد 7 م أهل حقد ل ظ
 ع رسر[ وج تلوأ أم انا توتا و اهني | مر | نش كاد دز ىل ماقد انسا ا ١ اتكضإ باحات الأىث ىلصحملاُ كل 70 ارح درشقوت / ١ | اال هن نصا ريما انا ان (ىئن ءرورصلل م دوروك يرجح ! 0 ني ايسبتم ايميل ورح ريكلاا ده هدانز ! ١ 0 هنن ق تحد ف ببوبسيس مالكرم 1 3

 37 1 يا 7 تلا ثحيفدحسلالوقنا
 ا 0 نوكيآ/ كايد نضل ١ 1 ل انوحتمن اما ذا وح امهنب د محي ف لا زيصتمو ارحل نعايل اخ ! | 7 1 ارتب قس متيلا# كاد انس اسامه دساع ظ اتابع لاوس نأ عد تس أكس ا ا

 0 سل ن او عّرمل اكو نا ايناخ ارسم الا مضلا ظ
 در يالا ع 0 0 و 37
 5 ا هى انرلعو لصوت ظ |
 ا ف[ كلام بان ا : 1 0 خداع ون يره (ك مالك لذ |ىوعدر : ظ



 دنزختلاسللاب لرتنو دل لو لات نما نا بجأ يرن |[
 رهاطظ الارجل 9796 1 ماسلا ذنا نايياوو هك لوف سم ا

 كل د 20و هاجم ليسا[ وتر ره لبس امو
 0 درلاب العمل دبل ([ىيتتلاو انرسارج 0 ْ

 هرجوانلاربخ ات اك خلارعات ا ءاايف كد ثحاد حشا امال اعدل د

 كيرلا لعق رصف اهيض فل حشلا د انسان سول اد ب دولا

 هملارزسيمل يذلا كون تاكله ارحب تايملذ /دّدملااده ن كوب

 محد اكن تك لدع ءمهمرمأ هئ أف نم سلا تدلوهت لرهت [ادز شلال

 تف ذو سره لاروهه ]رك 1 هز راو عَي :/ كلّنس كيزدرتخ

 م اهغسس أد (ينيع دمحم او أيران رادجيلا ويمركلاو 00 1

 ملوك( ينام تى اي ءلاخدا | بكيرووت : ( مكر / نسح لي ءاقيبزو

 000 0 00 ان اكح | وكمل اصاب

 ى ل اوال كؤ عامر 010 اه تصلاربادالمبوا ١
 اوي ا اجنقس ا داري اورخمار ١"

 مه ٌنَسحِر وكن يشلا ضل ذا ءاول سا انشوهو يتوسل اوحلاإع ظ

 هيي بسم برضوا بارضيوا بورضوا باسرع ةشلابلا هلو

 ظ ردد آو دبر نيعورتمإ كلا نع نحاالجر تيار ايوك[سخنتلارسأو ْ 1

 ١ ديزناتىلا اطع نب يكردسل 0 «نتبورم امسيخت اع نارام ا

 3 0 ََك اكّمحل سد كرام ار قيَسَعَ تي

 أ 1 17 00 07 7

 7 د :ةايزللع
 ظ : يبنار دحا

 ا دسأ د يز وع اسوحكلساوكت ناس (ثعم اللا د تارجلاو هلا 1
 ا : 1 اعل 20 عيا هل

 ا يور يور 1 سم

( 



 ظ 0 ازيا .ايااجراركن قر 1 ا سس يمس !َ رع |/عوفرم نافن اكو داتلا امرئ ساسي ماعلا سلوم ا
 اسر دالجرلا هلق مد سان ارنا 00 :ريائرلاءاللاءاان اوأن م
 2 دامو نو رعّربال تانيف تايقر ليس هنأ فلاب دبات ناب
 || ١ جاجا سارارتل و عنل عند ا سور, موا مح لوروممتم وهو ل وعنل ا بخر تقاس امو ءانلحئر سان
 1 ل د اين ألا ناجم هبا سماه
 1 9 مسصو تن ككل دي مسر نم يو
 اقر عونا تعداص ننس شل قحتمد 1 انا ١ كرد 1 تيل نم نال ص اما ءراخ
 ١ 1 06951 اييغاع | نصيرحإلاا

 ١ قارات بلا كري داق سابلاا شااس لونا وزءانلا ضياع |” هتاليو ةرورضلا نون تف لحي ءان ابرتلا ]ع نس ناوحثألا . لارياف ل اكشاالف تايم ا بصب وو ريو يحن بص 5 ل اتق ١ أ كنا لا دل ربا ار ترض دحشاا كسري فو ليز عن
 ا روسو ءاوص برزخ ارتيس رن أإ عامي كير ثالشلا تلا ب | تلاوتل نمد ت (ةىتع مت اشلا يبدأ اراوج امحئر وع

 1 داما جوا تبرأ وعش عال | ”ارعا فر
 ا 10 احتيال رع اسو هجول اور سلعم ل ذلا برع ع لا بمتد
 3 /هفاضاياطئيل جا ما رازعأت ا 1 انذاوسلا ثم 01 داو ساب اانا ماليا يدغاش فدا

 5 ير ذايب ارمادا المزملا يضآأد ني ااءافاماددضئامإ طاَشلال امامك الطصأ/فاط افي ]ا ءانلاى 00 راس العد د ررمل معساو
 5 2 1 ناي اوم دورضم ديزي اذالع ال اكدبز و كبيس أ



 لا نا انا جا نارا ايلا ساعت اما تا
 تكلاك كلذ الا نراك يعيد نال ة يصل نتا لملك

 ىلامللحلا ٌبسحاعادبان وما بارعالا لعإ احراج رك اسإلا شب ظ

 برع اءاعءبرملا ل اسار ىءةيركعلا نأ ييألا تحل ارسم ظ

 را ب

 هك اموفأو اربد همكيرجل 1 وذرلاو ٠ العام برع ظ

 _اهسئلاجرش داعم رك وشل اومرلتايع ارم احزلا نأ ظ

 11111 0 ظ

 رادئاثالقا امل ايرطلار اعاني ناد 21 ئو |

 نا لقد انه ريرل كوخ لا اوف بوصتلاد/ءاقلارس عيضرز 2
 دا كليك ريغ م هانا حض مالكريم تايرحلو علا
 ع ىاطانلا فرونت دان امنبا وعي دره اظدهو |عائلا ءرر عا

 ناك ازيا كل دواح ال طس/ ل ءانلاوهت محلا قيل تس وم انوليت اق
 5 اهلا جاميل اوم ي ذل ”رلاوهوحم اي ديل [ىنسم ا تاك كلا ايت م ١
 3 0 م سكرين الار ءكبح علا نأ

 نم“ ا لعاف تصور ملل وحرم فراري : 7 هد در داتا

 7 ءرابع الفائده[ عوالوحلم 5 ]عاف بضل ي فل ريشي

 0 يا فبلاخلل 1771 1 ا م

 لمكان رابعا طاضاةرالعداب فحعاطتلرجاءااتاو ؤ

 عسل نا يبو اخس ام جر( عش الك ه يا[ع يلف
 وسلا 1 او تت "- ارش 1

 بارع ءانلااكعا نيطتللا فرات لش نمي! مات لاي ءاوقي 1
 جاحزلا لور ارسل !ن وتلا يرد ريترارسللا نار عش سلو تال
 0 4 ماوس لهوا تاج ىليدك لوزا

 ميكاب اسد ت ايعا .يضن سواد هر يق امرّيلارس حر 2 تا

( 



 ا فرب هاه, ةقتيوراسا انوا انطخاه ويك ءر ورضلل هنن تذح
 لس 0

 ظ "دلاو كلان ى حلا ًى (سارحشلار مالا ف هلل نوع نا ام حا 0 ما لسد لونا باعأا لق هسا (حىشس يناجي إ
 كورولا ىّسست اد يحلم همل احدارربشبو اح ايت ز وع وجت لقد ا . اتارسبلا ع اًمالك [متيرارظضإلا لاح يلا مشل ناي مالكلاي زوجان اناكصا جداكزلاو كلا ”ىَلَعَل أمحَم ينعم ملول يضحتد ظ هرز | ر وكانا ثلاثلا به. كم ا يورضلا د, /ازوج| ةنايناغلا

 ظ 0 : اتارارحاو 0 ب يس عرعو امهحتر ف نكي ال1 هتافات اممض يداهم اميتير وكب اج اك متصلا ينقل ظ ظ

 ارش 0 افط 7 و يا 3
 ' انام احولحاعه هررطنو نيلع مم سانلا كلوت تمل جيزي نا ظ

 ا ا اناا نك دمام ورك امر ناكو يطع نازك يحب اناكال
 د ءاَعلتفرساو ص ءاركق كل خ نوال مالك اي ناجر ايوا تيب ل انااصيبن ||ررثكرشلا فئاج لو حملا وعنا تننع تزدعرال ايحمت اك | ١١ | ةاتاوضل انا نمو انارعباعانلا ف مقلاو اضاع يطاشلا ظ قواد فولي بعنلا ل مد المق اند أ مه مزطن أو | بابو دعا ! - ابرنح 0 ا كلل ين اكن روم
 ظ ا ارم ءاساياخم الار جدع كانا ظ جاجيل [رسلو رارسملا بول |فحاولاقو تالكحتد دا بحس تالكمير ند
 ظ الطبال اربع حاملا فري 1 رمل كك د اي هند بحل ' افاركىرتلا رد اورُرَش ا زكاوك يجمل اا ىهتاد ا لوحتم ا در هز عاملا

 فأمر

/ 



 1 كلدىك ا ا ام يأ ردها تاق راما ايا رض 1

 لضصاج نيس اجا لفقر أ راكاإب ءرّسعا ىَئلاوهم اعاث بوصنملا دأو ظ

 00 ظ
 نت اكساسلا بسك | بل احلال عفم ا بصل اد ءاقلآى ةرلا |
 00 |يزااوه ب ايرعالع ارش ناره الخل اقرماعدحاوب اليل اه |
 ملاوي ادلع ان يروج ىف اي ع عك تا سيب هويربو هدر ا

 نا يتاو ار لصللا فاضل افلايأ هكدو كو ا كاتم لل

 ارحب اسر و داع كرا اب نيكي جوخمبو فنه ايلاوأ

 ئ اجا ران هيدر جر م نجا وعملا مالح كر لا واعمل اي لع
 اجور يدور قوطعلا نكت[ ار جا رماأ اه[ج , نم
 هويتي بر بوك كول نأ نإ انتج نا راو دعس
 ,لفاعرخ بانا املو اىا 6 رحال م لشإلاضحار اصئخاب مس

 مام 2 ءلا ضرع نا] احلا تهز لع
 اك تت كراَس لختنافرَسي بطإ ا ثناو :نب اما الك بعت

 1 صرغغل هرغل اباقتإلين ل نوح م اهعراسا ةداتإاوس ظ

 00 تال وايل | احلا دحيم عا لاه رءافو ملل ١
 00 0 اك ل عميس ساق لكلا جل [ءانلاد حاولا لكل اايتانحنأت ١

 ٠ املك لس از ءابلا بتزاوج وللا نيد هر دع ملكلازجم ١
 يق دمر دش و إلا اعلاف ]خد .!و هيك العإ تاع ى جاتا 0
 ل . فكايإي كة ] نشا | حاميو رصحلاحللا 00
 دوام كي سئم ارك صم او سر دصم امو هييشتلل ف | كوخاراك ظ 10 1

  0كر ابا_لوعم فر فكررصل تعئرر تراب تعال ] 1
 ءئلاروائاو كوخ هاند قد يا ممل ودل انس . !

  0ا نم اصلا ب را 0



 027 1مل تت يللا [يذع ظ

 1 د ةرعجو ىصولاه يسئ اذكو ملة رجاءاعول كلش امورخومار تم

 0 00 هل (اًقاو ناد يزلا 1 ئا
 ١ تاس 1 رماد اهيزلا ل

 ا كّياتلاءدل
 | سو ءلوّقرْحاَو 3اس ور امال العب تالئراضإ ضالس تسيل

 3 حل نري يل يرش مفهول مام تامالعا رده /

 ا قا نواح :خلابيمسي كل اهب[ تاكو ات تضارب يولكأ

 ] 0 هل يكن ملاهمااغ واو سعي اتلا

 | بس مار اذا التل لايك ددر
 ظ 1 5 ياتتص سكان اقدم ويسأل و صرعل ال] كاي يوصو د أ

 00 رمل [ئحويانمت ه1 ناهد دكر أع تا

 0 ياوإبولاءرالكلا راسك رجم ئحبتإ الكا كنب كلما هلت لظل اد

 |[: اا يت سس اعط ا انور "عم اب ىو حم / ا اكأرأ ضو ري 50

 86 | كو دنلا 0

 دكت ردم قيس ا لعانلا نإ اعل اول السا
 . يام اطسادغم م رلاعإاريسملا !حئل انيك عخف يدك عسل اقءرّمح
 58 00 :اديضرح ا ثياتلا تونر حا واوو جركل ا اضفت يزح
 ١ 1 ها ع كاسل 7 ه كيوخل وماهو تارا
 1 1 اكان نا ميلا لاقت! [نف امورهإااورطكاس
 2 اولاد او |ناوج كل اوخا 2 0 7 ادا ةيالشلا د نركريةعللا
 7 ل 0 ادا 00 و ل 2 رس اكادرحب

 1 ناو معالعلا ت شه ررعا يز 1 0 0 ا
 ' امال هلاوح 0 ا اعناخلا

 | رات
 ا

 سس انمار اعطت نانثا عاقل نان نإ غنم



 لمنال ناو أيار خا الف اضرار كاملا كغ

 ءاوعإ اهواك انخاوا امال ماف تاقرارظتا# اهتم احئل اب يلوا كو 0 ض

 فاح ار وعدا ماعلا ]سرا اسيع ئيامسلدف اعطكدحإو ريغ لعان ان! كامزلبوا

 ل اع مك كاذإم ايلف سمن زامل يروكب [رايٌشرْفرا جيب هع / كلامها
 يخل ايد ياا وخل مالك لعل ديد احالطس ازعاعل هتلر ناعيا

ك اجه يو اج شلل هده لعد يجرب ظ
 را ت/اهل]

2 حج الع تلات تب اهخ بسد األ ظ
 

 اه هايد تباشر وراقي بعادات

 ّئ هر راجل اكسرتلا تكل امر وسلا ت لع ناك رجم ةاما تاك ||

 مال ةعانسلا للعيد ىرْمْحْرل از رحو ةطغوم ا تحنلو سلا تلط

 م اسهل ار ركل كيو ررعد ديزاد اج قا ذاع تناليواولاهالعاف نم نكَفَحيا

 1 "و دي فعدد رغم ديزأاج و كوتتاذلر ةحللا مف ف ندوب نأ ظ

 ار د فواماساولابك سلا ه6 يب يلو 1

 2 خل ياماها لوفاتاو ديزراكاوخار اقل د حاد ءائلا تاير ع
 اعف انسككاو زحءاَءَّو تاعلبيات نسير ش قدوم رااةدحاربلا ٠
 رامادحاو ائاسحا ثيدلاولابو ق يرلاولاريمح فلآ |ءاجإ اوهَت عل و نم ٍْ

اب مضت ل دبام حار |اهالكو (فدحادل سيرت اماليوا 1
 امتايهدحب

 فل ليلا نعل دروب مام يمد جوا 3

 ١ 301 1 ةيعصي احا اًفراجونزو . ارح ان عاقل

 طوتسانحاتاكي هس اد اياز كس نيتسي# كلإلاياماعو
 لسور دام يجو ( م تلكتأف كلا مالك 2 انهم امس هنخابطرستلا امش ١

 هلت سرعه < لوبن أرهج ل 2

 . لالا

 ا



 ا لازم 2211 العاو اكول ارلو اسن امرموبل
 00 ًاراع |ركلا اوحارّساماقرجللا دفن ببر اكلاقاءادرهاط
 ١ 2 رد يسساو رس كايحابا تاق ايحوب العر افاددر |كسالعخأل 2 قو اهدا رابزكر سلا يلسنلا تيك سيم كتر مم هرحإلا يف ررعدل
 ظ ل شراتل ماش سَ اذه بالكف حيّساو ب بصلات خل! بلا

 00 ىرعلا 0 (هعايرهل ايد 8
 يسع كم ا امورّلرتاو هارد يف اهظنل يغرس نأ هع ا
 ] | نما ىمتلا ضرتعاو نيمأمعلالاقا دلل يزيل لحج يشي الغ معلا 0 اره نوضن ٌفركح» ىرصم او وواجب حس 2 ]تسير يشم اهاعرتخرل
 ادرس نال 0 0 عصي نامت حج رظئلابجنأا
 ” لما كايرو ار مانيلا ايعادوياندلا كورسا وخايانان | . ةلاقاك د رائيساملا لروطمص ظن نو درلعاف كي [ًيروخ نايباعبلاي 0 بل امعانلاو تردحجلا نحت نأسو اولا و دش
 مس لواط اوك سالي كبت ا اد يملا ءاعاسزارج نبا
 رار اكسال ترتماسس# رزيخللا» نه نعي ا حسام كلاب نا نا[ صان ساتلا بيعلرأا دوع تور اط مع مي الح كان وص احب ظ حاوره را نم ا ل, اهلا اور كك

 ائالاكو ت ايحرباررلع روحا ماكحلا ت اا عدبوسلا ثسداحالا رسال كاد تدل اب اال هزدلاب البت يوري[ وتلا بوكت ماطوملا ينم 0000
 0-0 مساورل رقت مياده سريلا ى تس

 م لاسلاوةلَّصلاسلعرلطرل هِي اكلدئال

0 

 قئونإلن يداحال
 كل اه نيا يار بوصغاك ء ّسضعبل 1 مب

3 5-65 74+ 



 :بلع ناطللااو باب انهو برا طعس يل نعل تا عابس ةتم | ٍْ

 تاويل توما كلا كح طاسوه ىدلا ل تلا أ

 تازطلاعِلش هناَوصاو اكد ءْو ارامل اخ تارعابان ماتو اجاتلا/ ١
 ديشكلاوايسإبل سلا كهل سإ(نايل ورمل وب (لوعتملا كلذ 1

 5 0 دق في ركلاداي لاق ا

 2 ياياىذلا محلا ديل [ كورن عوما ناجل (اََعَتلاَر نام
 ب انام نو دوَكعللَو طبصلاوف تورت امءللذلك

 ا 5 ايدل 0من كر لاف هلك نءنلتلالط |
 نور ايوه ام سلا هتاارا جو ىالكل !نارتامل« ل ددسإامحتق ع دش ا ١
 ا ءروكالكس كلا فرطب ف ل صخور دامامإو فتيل 1 1
 د 8 السعار كة ناد جن حا علاسلا تانيا اها

 ءاياجنابكس انا ةاجاط ابراج ءلعا فالكل
 تنوي نك نمسا كي ن (رحار سلب ا
 كميل ناكل صحب نم ابرك جر ىحلايتباورلا تامءاتحوذأ

 26 1 تدلل دو بيتل ميلا نمايلع مؤ ادت

 ِ _ لتر ابحإاو تسد احاا سو تحال با الرج اللام ىابوأا

 لدي ناك حبلا حلل ء اضم كوبر رسدلا قد تاما
 لبس[ سو هيدا كودي احلا غوسرلب دير ع يل كبل اك لوا
 لا سا ارتي ابق الفب حاولا ماسبب جاك/ارصبطتل
 ْ يحم ايات هسحل لم حنس ]كلا ار زتّرع كربلا كليو د 3

 ااا قئاسلا لامكإلأ كل در 2 -الرحلاٌب اعل اكاك ظ

 8 اي دواولا تلكفيلابق ب آرملاب الاخ ساورخ 2 11 تي 1 ْ

 ١ كلاتلاءلوتو أو اولا ]يك جن ىلارعملا تقوالل |يئائيل | تعدو ئ

 1 اناا يوتم (َكناَسيا ايون ناكن أه العامل احا عيا

 لو “1 دولو داثئآتا اع يحتاكسو دم تلاوخئتتل نوحامودطان 1
- 

 انه



 ” ردم فانه نامل ن|ت اقيم لاين ا ييالن ذه مالغم اك كلوت ظ وكرسلا | ذبل خيو مدلا نم ءانعلا تقرشام مكن اكد مالكلام امس درسه يذلا ناضم ا ى دج تر دولت مدل تسةانعلا دص رشا أ در راو يزلا لوعلاب شنو كوتا تلد انيلاعاحاسلا تهعشانم لوس لاو لاسم اضم ا َرب الكام اعمسا تا فدخ ار يدنت - ينحوإرنل | ثنأض حاسسل ومد ٌتلاديلا ىاضم ا ف ا هسا عش | تاكن ا “١ 1 اوهر ثررمولا تاصموم وني ا هس 0 ا درو ةييساومل ا حاسرلا لسع ١ يالسل حامر تزنمنا اك يدم 4 انك 1 لشمت فعاا ديل 0 - ناكل رييلو ال اعزب اكلك ان احيق اهرمتحاخ باستا ريم كور  قزولار رموهر ثنودمإا كم اضابكياتلا بدتكا اكو ثيئاتلا يناجي مشق
 1 ٌمَمصل| رسولا تمي سار ين وحجر يسحر يجحرا وك وجحرا برهلقتم ١ 7 برضا بردا ي ا سنعاييرضا ىدحابح إب الو 0 يره ةسلا هت اعجب و |ءآنلا عيش سيإع ا ثيانل 0/1 ل لدعم ا ءرتوبو ناي رتحدوك سارعو ]ىلا يزعانلا وا ىريإبا ءلحاولا ١ من اكوهاين تاكرتشوير ايلا وئياليل ترتوي م الل نكس ححملا أ اجا دوز املا نور ءانلا ىإ هحايمحا ههه تمل اصرإلاكلل ةيزعاقلا ١ نو دانس إف ]صاباوفر زحل | نيب يذلا _لاصرالا طلسم ا علا وتسملا - رم توم اند نسلاب تياتلاةمالع ص اخ ا راج امانا |ىرلاكلاَك ٠ لكلا كئاتيردلا لوا دن اذءالل ىاح ا ا نهاول تاما اهسو تاك ريم وا ايضاياوف ناكنارتكاسلا كحاتل الساعد مت دكا
 نارٍ ث روبإل اف تور وعم توم ثنو "لو زسااَم نصل اع دري ا ١ مدالع اويمتالدز تلا او هلاوحا صج ف | ضدتل امم ايرورغاذر هلو يرطتااعأ 1 لصدام يط تمرلاد الل عنل ! حضر ساب يلملم لا . ل اؤوإءافوحمبل رحوو تلوحنس ىحيإ دكت ولا وذ لا اه كَكساَك

١ 1 
١ 

 1 -

- 

 00 سب
/ 



 هم <
 ال 0 3 هج

 ئإ

 يما تي املا اهم يضام تا اشاركة و تايحرباويشلاولءاكتنوسب دير |
 الر اينو |. يتلق دركرش ب يبرا تاد شوت كك متيْوم نس ركذم |

 شياعلا نونو َبيِاَخلا عر اضئاتمهرعو هوزللأ يف ةنكاسلا ثّئاتلاح يا

 ”” و دسشرومتوكاسورل ةشونل ابموئت_لوتت (سرو دل تاككلك ثنا رحم
 سقت اول طتسف وتنفع اجلا ا موز شا ةروكذملا ثئاعلا مرورا غتنا ٠
 تاحيس إف دش موملا وعن تف ميلا موتور عضوتلابسييتلا حلطيو |
 . ءحل اف شيطيو ار ]دشن امج دل حاشا قانا اعل |[

 0 نكس راح ملا دعا ناك ةجئاأبلا موسرلار ياشإ إل ٍْ

 «ثرير تادنفإ يك ا نيرخ اوف علا (ناباييتيباورلاواكريض
 اصلاورحالل ن ركل محسن ينجلاسلان سمالعلا شعأ هييرحلا تنئاعلا ٍ

 ءر اضلاباهي د ديلا رى طال اب اهي ات ىو امل [كشت تال
 اير ننشاودحزولا تزئاعا ناد الحت اًيوكماه اره اعش ص حاد
 نة بونلاب تاردعلا تقل اياز معن عل قوفاهرص اختم اهتم

 ارشملاا يابس عيل تقع نلعب تساي دونها نقد (بوجد ظ
 اس امملح تح ن اهعر اضم ا 27 اكول ناو الا» تادنهلا |[ نو اهربخ
 < انياغللمتلا تامل عباشمات تن سعاو تاردملا سيولد
 الا تسيلو نتا اقام ل اماكن نشا ا ماكاص كل الع تافاضن ار
 ' باطن كيث اعلا كف ةيفاملاغئلاميِحلا كمت سيل ذاديجلا وناس
 ظ اوت نخبر ةئيسامملاالاكأذ 577 كايناكب مانا تلا إل

 دو | يرنوعلا| صفوت ثاتل از اج ياو ]اماتاب وج سنا تاكام
 لاعب دقو رن ينور يككن ' بور و مّصعلا سف ذل اخو ب
 - عي اع لا

 2 اكس اعرهو فريم اوه يعم يك نمنا لا ساب ْ
 2 قا تينا يزاجاره اغاشأ توم اكرركلين اهل ة ]ساعت
 ينس 0 1 اننا ل م رك [حا اير اكن 2

 توم يا تبتاوخ عدئاتلا راج دل زلع كك ياتلا يراه ت ستعالاومعابلا نحف شارك ها سب مب منال كراج تايم



 ظ 8 ابدلاخومشلا د اهو دل امو فعل ا لل ا كلا نوت بكي وهل[ رواوكر دكت ادرس! تير واد بارعإلاتاائو 0
 0 207 | كدازارتحا ترحل حجار 0 تلاقأ 1 ١ ا
 00 كاتلاو كلاب لم ارهجو 0 "0 | 9 رلاررسالا ء ده ار تاجورلا | رسل ل 311 1 0 00 لحنا تأوي احل ايام يذل تقرا ا
 فرت 2 ا 2 0

 "حاولا تلم كل نلا تنوي يو :رد اراد اعارما فري ' قف ملل قحواطتللا ف رع روم درتمةعاهلا نيش كامتككت 1 252 ام اجل اير اا نرد ٌيررا سلا رار اجيوتلازوجالفولا 1 سلال -نلا تاكو 0 0 0 5 توم 77 مخ ا ا ى حبو لعل "املك روثر نيرون ِْ ١
 , وربنا نم ايسلاوخ ف تعبر 2و ل احر اوغ قا يوري ْ

 ٌ 0 رخو ارت راسل 0 0 1 ئ 0 ءرجر تا تنال ايأ ابا ار وجوع منيح | ظ ير باكي ناك ثرل لحالي اكليل نادل يس ثولا 1 ١ انهن اال ورييانسلا ب حنعن يصرع كالا نامه دحا بردا ا ١ ىز [ييلا تيومل ارم ثدئاعلا بيلا هدشسن د حجج لكرح وحجب لانا 1 وركوب داعي يوكن ا كل اكلت سارت هعاج لا ف تناتلار ايعالا ئ ظ

 ياس

 ١ 2 ل 00 مااا نانو 1 ُ ءل ا ب ا



 ناعما يف نب ' ثئاتلا سك لح يرام :تقئاتلار م دن تقرت |

 ا يو 0 الارضي يم لو (.ئشسلامادك مالت |

 لاد دولة أما( د تس دنارم نلمح |
 اناجتسو امنا

 وا ءرومصلا ه يه ىو كى حلت |
 ١ 2 0

 ا
0 

 فول ونع اص يلف ملا كاي 7 0 يم ايت ١
 ' ١ 10

 ١ را اهٌيأ تبورحشل يله (ملارضح ظ

 راذم اشر ريس اللون حايك طر خي قمع( هل اد( ١
 هون هيو / سس قرعقئ عا فرع تقف زل ء /م ةاماء تستحم 1 ١

 وكيوز ايم أ كر 2 -تاصقلاي دوحأإلا ناحوهش هسفأ تعل (ه//
 رئالخر اح تايم ا لا اره يل امولا

0 5 0 
 0 تناسب < ا ظ

 ثا 0 ا ا 37 ]

 ظ ا 0 5 71 ٠
 0 لور رمحأو كَل الرو ايد: دوج سقم لل ام نس |

 ظ مع للحل اكو 20 دوك «توئاسل(َي سحريه (ليلات اكاءا امام ا
 31 هاجّرف ا تاك|وس ريغ ااع عسا اش هنل[راولعا تسحا .

 1 دا تاك لال نم الب دومدد نعَءلجعوم

 > 0 اكيق كولن ا 2 7

0 0 

0 



 كانو ء فينيام تل : سميت ديس“ اف فكيضحرفرماطي ادانسإلا انكر اي ن ايلا يرتكد و زييزحل !باكلاُن 22011118 لاو
و الا ريض :راغإ 1(

 
 1 0 8-3 10 ا / مار خم ]رم ار ًاصر]جرلا ساري ارا تراص لامي الكول و دن كامرلاهييز صير يول + دا 0 د ا 2 لل | فه ]حتفه كرس : مي الاطان ابل اسلاك افررخد ار 97 ّ هلا نسج ا او تسب قر محيسن او دارا 0 0 ظ ْ وارد لا الا و ع 7 نىحل (نري نال ء]تايلفاش ايا لاحم ا اضن ئا/لجل دزنلا تابت تالا دام  ناكن انامل تباع اءرالل تابت | ريمان دج ون ارسل | يف كل كتمت ىتزام  لرممسام :[اصاحويصاسولا للكاشه لأ لس ام نسمح ( كل كل ديف ةدالسلا« 0 رسل اإل + نياساا دحا 70 دود نسج ُك ةررك لم ا | ومال لا ميه تارا مّيض درو كل هع

 ظ ا ا ياعم تا
 0 0 تو وعدا طلبا .لانأب 0 0 اسال ناوك مسح مهصحإك يلح لاو اينرد د ذل / 0 | دا لجا قار تفادار عسا اعير ايل افرح ١ اتاعينبل كا نأ لا تكقتس انج ب 12م نا سنجل حم أ دقني رخعن نار اهب تنان ربا تياَتاج كلل تطال

 |. اياد

 تاكو

 يعم ع

 و يوت ,



1 

| 
1 

 ظ

رلاوم ستايل لارض زكر مل انركتتايراتا ١ ظ
 ' كلذ يايا اتفدا ا

 يحس الوهن

 لع الاوت أ هلوكيو |ادارل الان ةوكيتإز 0 0 60 086

اكو اجر يوسف ايهتلاصاز انائسفلزخكانايراللا
 ت

 تر للا تحايل

 1 آملا تم كوكي

ه ريعو ان اكألك (عاركى كلامو د رخع .:
 اردو تن اهلطل

 ام تافطلار عار اعوام مسحها ن اننااه ادخار اسما

2 
ا# ثوم عاج اروأ ةعاج

 001 دنت يز

نع مرتو تاوجوءلجلا هذه ظ
 اءولل رس 

 هبا

 عطس إلا عسا مضل مَ زيمر ايعَو

 ا ا و يرو ٠ كاجتا ريسلتلا

 مدع اج و تاه ايامي انزل تافلردد تاهطكه تعز

شلا كااكزعي اف اكي ذل [ورسح افاتار تيم
 تكزا ناةو

 داما رفا حفلا ع

 فج ياخي 1117 7 .: لا

حشد املا يزاهلان [ييم (سلارلك نك
 / جاو تاهجرلا ميسر و

ايه بحا يىزماق
 , 1 طال ١ ار 

 - ريعاامدحارلا الس اتع25
00 

[ 

قن 1 0 انمأ تال دووم
 ' ات

 اكوام 2
 0 7 تت لاخلا كلى 1

0 0 0 
1 

 : اكلات وكمل

« 



00 
1 

 ا
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 1 افيزع اعرا اضم حد لل 00 لا ١ عسا نوما هديت (اعزء ازهر اهياَي , ايبا 0 احح كا ينال تربل | ىاسنبا يك 0 ل كل ا... لاك كلا نبال اك موش (يح ايل حتلار د
 - اجل حس ايرغيلا احلا ظ جلو م 0 دسار ءاتلا نا دلصام اد باتل ك دحادلوا تن
 يراكو نو ديلا تادو ٠ نر ٍديزلا ماكي دق ةعاجلا ا و اس يرش دن تيتان ١ راف يتلا حرج نويدركل ا فلان يم هربا اوهام نسيت

 تو "ماكو ةوارشه ت اريوملا ت

 |( هنآ | مايو ت 0 يت
 رك بمس تاسم# 12 مرسلا اج وعلان ثيل ايران كاتب 2ك

1 
 - قست ل مجوز علب هت

 0 ف
/ 



 ا
 ا

 تنم ولاة ونبي حقنا يور وطال ر عي اهدنا رك اوركذللا ا
 تك دا را مد صرنا بن العب افادررو توبي عج
 * فو تول ارش حجب د ([ىيعأ وسوف ركن 0 حج حب زعم ا ثنا 1

 ”ارع دش دج لزعسم وتفيد ون نو تاير تانبولا |
 دح ارت ارظناميف إسمك اينيلاف نابل تا ديرحاتارةزبسيا مات |

 ع ااييرع تاورل ل ارتدز وج تايلبح ا تاجوخناهتبنصتا ١
 و عمم يبهالنس مىعحل ثدي احل | مبَق زوج نوضاعل او
 نيهتول | مصاوز اجا يذل "ارم ا
 100 خخ ليس لل ار هاحشت

 رمزا 7 0 م /
 م يعل

١ 

 0 , ان يصد ةتراشاسعاا ساحل

 ١ د نوح دل هلوتر استخار دهب اره :|ىحارل اب اسي

 1 ءانيو كلاوربكلك اك بوو اوريلعديزو فاتن دوبتلصإ كاد
 3: ىحتس الاكس تادءاوكوطاشلا ل ملوم 0
 حتي العم فيا ملاد ن وص تلو 6 | ب

 كي تاكرا دج سبوهد عود م يح ىداهحو يع
 تائيرلاكاج ف راد داباشا بحان شاع سلا ادلب ا - اساالشب ل هرظساروما #1 د 3

 ! تزوجنا مستو فأكل اوفر ل وحنل اهي ] مقل
 ل 0 احيزوكعجرسا اسنلاو تاّيوم ا (نيئل[لضإ لت ابرأ

7 



 1 ١
 ظ ا ا زتملااد حجر سا هر قالا“ رقم تانوم اف لاك اير انفو لا
 ار ءزشوب 7 املا سمر ازيا ح حلا ارسان ادا ال يطل لا

0 0 1 
 ىائاااماو حجسجيإيعا ارح جا دز توكيل اربع ارتحل تعجأ لقد

 1 يا ا طايل دم هول
 | احلا اًءم نائف دصلاو مهامدوُت ماهريغْس مدح وحلا ما

 0 .ماودلاو رلاو ولا وكل ة لوصول فرم اكلار ندرملا ويف لأ تالت
 ا تناك األ هت وحس تاضوملا ندد انإ باكي ديويلاد ف و ندحلا
 اوصّسرل يلا يال ايست ا كرم اهو ةلوصوم 07( ولم دادحو
 ١ رس ار صغمرسل يذلا ّى ايات ميسر يبرف اطلا تم اعارشرا ارت تا
 راجي ساء لكنإسنجاورحم او ديد ودشتا هاج دام اجلا
 انَسا ام جاح]ب نيصل ا كلذ ار اشا اك جرف هل امم ل اه ا بفباعإل
 0 نا ب
 لود ده تاويل سيل نطعاداء لش انل ال 1 نا تام يتكد مس املا نع أننإ بايو متو اما .ىنتم اح ئكلو ابلاب | سئل حتلاب
 ْ [رود اع الاب ار عامل (ك ثوج ول [لفف دزو ىف تراك ى شاور
 ٠ْ 0 تكلا برأ رعمب لوف لشي هلا زل نرهشمد

 . كاهل او صانلا ناكتاف فرم ا عطر عي اي يترصتيت
 1 اطناردخ 2 حارا داسرتو اس الص اذلا ناكت ار محم
 ١ ّ 0 ناسا نونو الستيرمن يانا “لو ل
 1001 لزج وعض نأ نإ ياالسلم ناكارس ار ١ 00 5 ءالياملاوماسعيا امص ايدارم ا

 ١ 00 و ةموعسلا

 ١ | ىذلاحررح يالا حالا يضم مح يف مومَت كسه مالو
 0١ يسم اميل يسع اس اهاطم

/ 
 ,؛

1 
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 5 يأ
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 9 2000 تملا

 ريفا 0 ا |
 0 اهجولا از يو 0 12

 دا كالا برحهلب 0 امضلاي ثيياتلا نيد اكباشا

 ' . او نيب قتلا دعاك نيو الز اجج نينار لج امرديز 1 وتل ْ

 2 ارظسالا _الءادجك نا هيا ثم يلا ا ٠

 السم ا ]صول ايزصل المتر اهنرت جلل _يسلاد اه ا ٠
 لي تالا ا ل ٍ

 عاريات موك للا رع عراسلا تالصايشا زنا
 كلوي حملا ثنا بجالت| خاضلام ينال 2

 ريض احيا كلذ م :لئتاكربا 5-7 0 0 0000107 ْ

 قرا فاح كنرفاوجواو مل اريعخر 2 سو 1
 كلا ام ٌيازوحو لش افاست مالك | 7 'بحوار رنا لعرشأب ١

 ويصرح ا كفا طنؤلا اسئل ثياثا |
 ْ ياتو فن جباخ اه] محمل( ايو اول اَمف

 اورو دشلاو قسما طول عاهل لا

 0 0 ركل لاخلا
 ا ال ارح حملا نايركدما ]لحل يضْمر يدل اره اط 21 ظ
 0 تئاتلاب تكل ن1 ةءالْش اسعد ا ارم اسأبو البا صنل اتا سأل تاج[ ى 0

 ١ انما باص بلرتاوهرم اظلارطتلا ب داير]مايلع لا فانضلان ع
 000 احلاغرف اًءارباوفو لاكش اوسلو طلاق ثرلان حس ي/ولا كاك
 : نا سخإاالصإ | ىلل اير ضدللف هنم سس ىدح ناي[ (ىجاميلا

 .. ديال سلال مانبل اطاويل ويك تانك كرمنلا ثنا

١ 
 رضبج



 7 اانا نان يك اورد زلم لا عامان

 ر اذه لاند حادا ا أر ىص ]| نمامدب لنه إ/ ماكاو 00 ٍ

3 1 

 7 اونفاو , ماع ر ليم اكل دوه :سسصج] ء اننا ن اكاذاو يؤحنلا ووو د[رم ا

 200 ناك "ل هلام باغأرخ نب اكاذاراو لوك اميل | دياعرىحإى ئلإقر لانس
 3 فاو اهنوحيدي نيد نييسحيأو فاس ملم هيلع نام ا داع

 1 اأو :رلكل اب احممل | نح همم يكس اع 60بيعلازدعاب لا هي اارسصل |
 لعنه ل رونا | ىلا ىاجلاف ارصئاواختللا فى يلاسإا ساحلإر يملاإع
 0 اساس مجوملا | لاه فبدلا در |[ كه تاي 7
 1 0 تتاعذا سعى اي اخزكلارهاظملارظنلا
 ظ رصف دو يمس كله لير يل رخنلا تنقال رعبروكذم لا كوم املا
 ظ ا ارتحل فنادنام الكل اح

 هت و يا 1 ل هم

 راسا ولاعب ا <

 ظ ظ "يار ابدلومغ كل اره اظلا ل عئسريغ لإ بااد .(ما اطل لالا
 ٌنالحِإع ئسحملا ن(وْحِإَو ناسإل و ممرهاطلاماتابظنلا ارهاط
 . كوياانمدا عاق تسحب ه فو لحي ]ءءَّنلا ن |ننصم ا بف كد كالو
 رفا جايا ادعوا وجم نم لارراباساس تلاعاشتتسإلا تاب
 ( رسال تال يل اما او دحبلا لدبؤ يسوحو عجم هنم ديم اي ينال
 ْ 12 ياكل وكم مدن يتسم ا ترجو تل انا وشل وتم ا
 | وقوتك ابنا بجنن سلو باكا فان ريف نلاخ اغلا

 5 .” وريغر يتسلل الم اشاماع دوك نا بحور تموج هل عفوت مسن
 للان زعانلا دس رسام كرومجلا هذه يف تابدب (نعَسأقرطي دي .ةاءاغلا '- توليف ءرطر لا ةيدرالانط اولا دحا | نضر د لن ودول 100
 00 اذهل و رصّيسأو كرس ناي ايس ل عانلا ف ذحيإق

 ظ 0

 ا رشا ١ ٠
 1 7 ل 1



 رركرلةعاجر د بطاح ار ويص ناكر نر (هيررتساوكو يرش ٠ ١

 اويرضار تاديزاإب مومل | (برض اوك فز ءاقلا| دن شلاس اهل ةينح ١

 بسإيلاوو ارلاو الاف فعل نها ايموعلا» ادرتماب كرا 0و ا

 ااه شما لستحق ديكولا فورم تامل يم ماكمنيا دز ١

 رف ار ساااءانلا ندعو يدانقر هسا ار تلاع ظ
 تصل رص اهزمقشتو بحاح بال شرعت دقو جنا يلع لوادملا

 : ملوق احأو ادحار نك مادددحيس إ ل ءائلا نا اعاوحج| أ ريف لومي لحل يف

 ابوصني] صام قام ال جيالجر سانا ينل ل حان يزهر اهنتلت

 ايفا الدم اعاهفايزع لاف رئت كوالاكك و اي/اولخ اوك 3
 ناكدحار ”ردتاكموخكرراصو (نطاعم 0

 7 ونا يةريضلا ناك دحاروشرلا 00 اطلعت يس

 مّ ف اموز صل نإلاخو را ذا ءانلا كح جس فاقت

 ْتآَلادَصَو اقامو ينإلا در 0 ابو ناس ارلظنلا 1 .٠

 . ةنرإلارىق از دبزألا انايرلر هتاف كح العرج او :_ رانا
 هك *دل ا ام ايوكناإب اكاد

 نإ كوك نأ بج ف اذه سئ اطرلدتا نم بحاح ا تادلاقامي دو دره

 تنازل ار برص انالْس كاس زءاتنإلان (هجود اهيارضاه ىحا 7
 1 انس كل دى ئعوةسلا 0 ا

 لع او لَ || ديس ناكاذ ار هيفايخرصح دوصقملا) (يف لجيروكّرلا نع 1

0 

 لواحئواكر دروّسسم صم اين صم اس ١ امرْعَ ىلا

 اكله تحام|يحبف اطْيلإء ا

 نار يام ءافالش كتم ل هدرحمر ” |



 ظ | قنا ذك يحنم باوج ا اذه ن يحال اه دحالاغقلل كحد اك
0 

 || لاء انلايلا احح اضافزمنلا مرهؤمز تسلا ميس ل خارحنلا
 0 | لاء معب تلافر لين ار علا ةمهئافكش رى ا ]االول علاسئلا
 كروم رلز تم ] ىنل ايز عاملا عيارسإ «د شرع انلا فد اوجيدع يف

 نبا 10
 00 1 .للد د مإ وج ا هلْزْس لزس حر ى صل | كاسر ىدحل ١ اع نيعاي اوزع املا | فاعزوبعأر وف ع . سيرحل

 ظ [شمايسدت لحباب الع 00
 ' بابؤنر نهانا[ 3ث كر شر 95 فو ىئ حض 50 2 , اي ىب فو لج او
 ظ . [ديرز تيرلاو تيضاتشسف يدكم ا وكن زل لن نكت ناكرل عئاتلا
 ا دوو اد تيما نس عاتب كن ',زاللا ءازتماوزس
 ئ 1 0 يا ] قالا ص دك نا بزفإ/اد بز أو يرْحاَع قرع انابسلسلا

  واولا طي يذلا تا ولا هير ساخن دعا ظ 0 1 ل نوايا 0 ايل ءتأبو :
 ١ "بابو كالادلوت ادرس وبزجرسل وزر يؤ انلا نات ايباد
 | لل دا الل دارلاو هلو مدت ار كتل يق ىرج جس اين
 ١ / [وردإلا يجبر جا كلا ناعاسا دقو شم ليي
 رو نر سلا ترتيل نيو نايس اتو دباس يشل

  لعانيف تذكر كارلا حال صاملع انئايلا تريزؤردألا ةرومجإعدنوكل
 0 ًالكلا نا ةروعحلا ئه [ عسا فرش دوو بو حمل“ 26

 رب رنا ىو ليس

 اوكطممابلاير رجلا هيلع امل الحفر كفو فلا ذإ ٍِس
 سس 1

 . 4  ضفروهمج

 3 نا
/ 1 

 ريش هيض نوي وج ااا ستضع ىيبح» : هلي. 5. 5



 ل اكترشلاماييدنجطماتلا دل حاد زوجرملا ا لب اّتم نامي 1

 ا كمسنب نحل ا ماس مزل ى نحوي ءانلاب ماع سرع متلا كااديلام ١
 هو ايي كا لغمل ع اشب اياتاضع ثئح ا تاكا لايت اءكيتكسإم ١

 تالا ارجا لىئاياد شمل ءانلا فدح عا اب[ح اويش اقرت و دب
 نو نب (ضلا يب الع امره تيح د[ ءانلا ]سس ناك كل ول دل ا يرجي
 لح او ك اكئسإلا موز جملا | | عمل (ف دح عاتا مللت ثدملا
 0 تك فالف هليل داعب ةرئاس دعي واصل اكو هرخات رزاو هوس جازتسالا ف بكرم ارجل هنالك لاس تا كت اهو حملا فالخع
 ,لعإ كو هوك ا كسيم لا نال حير بتسمل اب ىو ىو اسيل ترتكيس فك ١

 "ىلا تاحن ى نيا ا ماكر دصلاك| حملا تاكلر جل اكن اكول
 لالا احلا لس اب ّناح الار شععسحج يد اخ انا ف درحرتلاو

 فد داع دع ل وصولا سيرو اهني سحتل انيإل دي( يت لايك اا ةدشل ١
 ريغ فاه اب كامري سبلل اتي واعدآ ايو لاو انيللا حي ايو

 هراريسأ نلعا اى هنأب ترفل لأ زمر مدكعلال ايا اراتسس! حضارم ١
 0 تميمي ارث ابريل ار بخ رو هس اوقر كو دق كح نع ةكعسا

  ارسسالاو لما رجأو نايبلا سن افولا فاضل كووول ماعب ١
 4 انالكزاستسالاب ىر ا يبت ال ف يحول ذريتس امإءانلاس تارا ١ ياروح ا ةدياتلادسستوهو ةثالخلا ئاسيخ ا هنحاتيمزلر ولت ١
 001 اريل ءاعانل يطا ظ

 7” تيوحو تحابق ريو دوا بوحولا تحاغلاب احر ئالخ جربوه
 هنأ تنحل مال سم انيلعلا ]ل عك زنم لا بسحلا لوا يحير صاما و الصالا سكّيلخ اح زعانل رمدَس

 لالا نا ميحج مالكي حسن ازياجم| ابجاو ن
 هال تح اي وحفلا ١

 4 اكاربسزصالاوق هركذام
الل و ئاوملا مناع كل دق الخ [ّمحإو لل ةريخاتل از وج 1 ١ ظ

 ْ ا ١ : ىلوالا يال ص

رع اناكرتسسملازعانل |يناك ايكو | ّيَعح هر جسم |ءلماعإ بد احارلاو 1
 1 س

(9 



 ل | ىلع كو مم ا :

 ١" م ىاالست نا اهتش قحاولا لكن ايمانك يلمنلاهلوف يف
 | تو عسل لوعفما حد "نع و ا ا
 دعرّىَف ]ىعل نع زعب ايي ام عانلاكب ل وحئلا|ىئل اًاضمعا هر شل ١ شنخألاو تجنب يلا به اكل اصنإلا اههباكة لصألا نكد ال اح
 دلا | بكر اضالا تن ' ايس ام ايفر ٌنعْر اج دلل دلو راحت تحبه بيرو هن اكم لع
 ' درخالارخامو لتنف |صزنا هن اكرعزل ايالصتس نوكر بد | صح توكل نلاذ أ
 0 كال را دعب اسم ادار لو عوهت ةرورص

 َ ءاعانلارحاجدتو لوم تكيلخ دن مدس نإ مو هدحر هلرحتم اب

 - ملل |ارعتيرضو اربع بز برنه] يرو كو ءاروككو كوشلا نع
 ا مس لوحتم او ةاظماوبلا ةيلدن عاام ام دام

 ٠" ايس ل وحث اكابدسب فز صالا تالختتي دك ال لجا نن كرحتللاد
 ظ تيتا وهلوإاكيخلا إلا تو فو سا ببإبعلا و ياس
 و ٠ تايلسدوا د نايلس ثروو هوت 0 هويجوم تاره أظلار

 ظ هأر رومل تن اكوأ فالالا اج لعل 227
 ٍْ جسرتع نع يدمي دقو جودولاينايع انذ دعي اك

 وأ وكلن ميو ةيلوزجلا حرش فرومصع ى [كاقرراو اهحكداد
 دقوا الطوال قالعل لان جدرلالع نا رسل كسلا
 زعلا دبع رع حج دد ىف ريل او برسا نه (2ءا ل ريغ ثم دل

 دنع - يو رج و جحا

 ا 0 ا 0 ل ل يسلك جملا يهل نمسا
35 ْ 

 الي دريواج وعم بضم | ملال ملت يسرع
 ا 3ع اردو حل ى اهلى الخلل يا تن اكو يحي ح# رار او ار دك
 7 ١ روس هففاص أع تتاخر اوس دصماسرو 0

 ' او دنا اكاتاا أ فالحا يارب
 1 ا

 0 (شلاوضو خير مرد ]عال | نالركث ل ]كر انا



 ناكل ةطياضُّتر4 ارا اهو ل تال د

 م ا كل وشم الص ءانل ايصَتي 1

 رع امان ارانب ياا ذلويقرلاكلاك [سو يس طسوملاو 0070 ددتلا لوسفلايف كلاعب
 ا وسمر اداره كوة مالع ىصخدلا (ًديزريسس رع تل ] ١

 ص | ينل حمل اننا لعن اننهاعي .ركازام عليو عايقاذل# ظ
 هلل ر اتا نال وصولا ا 7 رعى بج ايىوصولأو ١

 رخل اصلا س وخل مكاري موا ب اين[ىانسلو إلا سب يع
 رونو هل اورو ازرع عانلا مست 5 د [ءاقلاي بيلرسُمْلا | ظ

 لاقوإ دود هسشل ايفل حج او لالا ميت شنخإلا هيف هزاجار
 اناحءرع انل اننا تال اسوي مفرعتتل اق ورز 24 0 ت!/ي دضملا ]
 فاعلا حشيش اي ا كلا دعبل ٠
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رد يلعن فو مسلجو ا هعرنوأرتيعتؤست متو اع /ا نشل 7

 ٠ كي اذ ءلةءج ا
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 ءارل اع ءزحات بوجيو و ع ئرلا ف هدع وسام [دهمَشل (حرشبيف نير تت
 تعني ساءانلا نالاماسلا داب عا فل اس [هرثخا لزم ل
 وحمل احراق ى مشم ا هرج يراج ادسأاجل او اش اما ور ور لاه تراغل يوما

 )ا كدا ىالخإ هما ى صال ع انيراقو ل وحل ارسايإ مل ابا لع انرسرايذلا
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 1 ضيع مم بل ةدولو ا ايري ارمالكره اطوزع ان اكبيانل رحل اًمدعرفو رد

 . ' وكف با ارم اًيكاعه اكو إا نرجو تد استانا ترزثلاما بهذ يّصرلا كاك

 مم اكاراسي دو ب لوحكفر ور انايرجوي وطرح يار ياءور ورجاء ماكار مو

 قرزسم او قالخ هسماكأ ير وره اد ابمهحوو تايحوب اريلعر ن كلا فراخ 5

 ل ديلا نا/نامزل ا فرلعاذلو هيب اهديك ماع (يىكلعبيلعةل | سلا
 هلال كع يزلهل الد يلع ياياف ناكل فالح رهو ابزل او ثومل [ ع

 ارث امش ينو اكالاب وان كت تايولذم اند ديدبش هذيل سل
 ةلصلاير دسم اةس اقاروذصعن اراتخاو صاصتخإلا امزل ان ظورد صلاة انا -
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 اونا بيانا زغ ىارشب ]يتلا ييسكوا ب راغلا !صبضخب سائلا كرما

 يقةيصلاريدكك كل بيان ارشب ابيك ىشل اريسثتا روكرم ا ب ااي لع اانا
 اهزعنلا دوس اعنر دي داتا وحلا لاش

 هيلا الط عكش

 نا لع تل دينامخو هريدي / لل | ليسسنو ا كلاس كيا
 ديمي املا ول وصح
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داوم يحا ثيلوع نق يلا اوقو ة4رحلو
 مس لاا او ار لصحم يعلن 

 زم لناقلات هس يافا 0 اع سارربركتلاووئحلاوقرردصأ ا نع راسك

 ظ ل دار ايلا امدحأ نيهترل امته اباد يح هجنم امو 2
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 مللباكئذل اوه كصتم لاو هصاصتخإلا مدح يسر والك نم ا عسرم اكاضرادبق ١
 انهتساو ارسعل صح اسو تاكلاو برو دكل احسشلا يف ادحاو حيو هلراخلا ١

 امو نايجربا ل اك مو مالل او ابل اك خدم هلراججلا بركلات ارصيحجت هدو
 نياك ينصرلا جس رج فرك رورجتو | ابوصش ]هانا نعل لوعذم ا بوش 0|

 الكل فايس دخت النالسن جحد ديلا دب حرصك اللاوو عتشلام
 ا هسللا ف ايرهور ور ادراج بإن انا انه تنصل ا مالكم طرد ءلالع

 رزويادراج لا بإنلا نإ هيلا به ءاسو تايحوب |كاكى ربكلا ةتاكلإو 1

 . وكمان | طش دنا قدرا يعرض نا ان احم ا فن كل د حا را ختول احم ١

 بنمو ف ورولاونند حئروضر م و هئار ارك وروما بيانلا نا كوأ/1 ىت رماراك ظ

 اقول يوقر كل اكرر مصرع ربل !فرحناارئلانعيدارل الكير روحا
 هدع ب وعرب لوق] نه تا تك او بضنر هوم دز, تر ردوكوايلاثا

 ميلاح الا نازايانباركة و ءركدي لاخسش ا جبئيالف رع اوقل ا .بمتتت إم
 . .كلزكه نع بنيد ]صإلا نا اك ءانلا ايرون | باينئ ير جضيخيف

 1 لاعاقلا ماس موهناهساه سنن نم تِيَط كلبك مدح ن ياو ندلو

 00 ا د ا رهصعى | دسرظن ٌىاثلا| دكه فر (ضرا 6

 را .كيسلب اون اكا يان ىزعدرتجحو ا اسي هلق راطلار امنع صعنا اني ا 1

 انعسادام و ير بيم اح مار لوقابو بصنو كحلي ركتيبىبا ١
 دكوشل اب اعيد | ا عوجرت ايفو راتالا تبل اداضرإلا وضرر 2

 8 ماد | تشرهراهل ترمه ا اى حن اهباناغامى عا كلتجاص تبشير عتم
 1 واولا ب عّمجا يوئحم دلصاو فورت احا ال | فديو ثول ار يلو ث يحل | وكسر ظ

 هرسل صل بلقو ايلا يف ايلا تع داو ايواولا لعق ن كاس اهضياسلا ناو
 صم ا مالك ففاو مل دوهو رخو لوجشم ا دوجيو حم (يلاير وزي اوه رلعاف بنان

 انو يرعلا القال غارت لاعلكئ تذهبي ق ايما
 2 مدل
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 . حشوو يارد سِرحب دسم او وبإ سئ |وافاه ساو ا سس ئا/هكاوخأد ت كوبحو ٠

 -يز ناك زاجافاشلا اذ الخد رتم ان اكرر بوس اَهَسعئي | كل اقارذلل اقالخ
 ” راسا دبانلامدحا دسائوهو برسم للكس اذ سيد كمال ظ
 ا 10 كلل حب لرسم امانا كرمشمل اوعي لوعشم اور دم أر [قيرص نمر
 07 الو ]ءانل اكء رحل اك] عاملا بي انر_لاصتئإ/ا ليل د وفر قلعتل !اهزصائلاو اولا حم

 0 ٠ مم_صنل |نالخملل ا قول لا 1( فسم دل ازال ةمج 1

 ا كيو ألف ةمرظل ارمسس تطل | بط ناز ولا اذه لعمرو اوتيلحل رحشم
 كما و ةصرظلا يس تل وعملا تأ د تاير ملا اسمر راف ناس
 8 افرصتل "بتل اندلع دار عذمل وعشان ايد لرحقل تالا رمت

 7 ويف امري وعلو دس وقل بطش اللاب اما البدل لو شم ام اككناو

 - يطع يلا تاهسكب اقف وافاك ملا دا انياب هذ فا شل
 الصار رلى ب نذل [نلوحتم ا تاياكتكب ابل |رم اوأق اًنادّس سويا رع ادنز
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 ٠ "ل ارم تام زادرعا در لعادل خدر عا قرلا

 تالت رساتلطحت بانت اكو انا ردم
 "7 سايلا الاف نايلل ادرطاتلطم فرحمو | ركن اًنلا ناكاوسو نعتج اد )
 ١ كو 0 نأ احسك ضد سايلايم ايف سايلاللو مس

 ظ 11 دع |سواعد 2120 اي لادلاء الإ: .:
 كارى حملا كل ءافرنا/لو وأرد اها نوبل | كاني اتل ان ( انرآبصإف ١1

 0 5 انيس اناكتاد سامان ترسم لود كلف انل!ناكنا دورك
 1 0 باب رصس اهر د ناكاء ا فالك ]< نايجوإ كل اكو نسح ا ف :

 ريع لوس اوس ظر دمار اما بهاد اع رصن الكرحا الص لر د 0
 | لب كااسا -هبسا لسا رمت“ يس



 يرسل ميت ديب نازح اتا سلر توشك نسلاو ديد ارجاح ! ؤ ناموس تحن سك داراو ارهكإع بيب برشوعلوحنلا هايج

 راس وم اشلاسكو لد [مشيا جم ادزريخف لك ]صال ءاتكلىبملا ١٠ ظ
 ا

 ١ ١

0 
 ّى عمود هوو ع ل وراك 1
 1 اا 1

 2 د

 َمكحْإَمْنِب برج برطق[ىداباز كراس يارلا ؤ
 انيلا تدر ى ابو ناشر لوت كردحاا] ماع نوكسنرشبع /ء امير د اصلا ى ا/رلا ْ

 كلا بلين بلا ةسئزرئابتيتواد نط تليد دادس 1

 اوى اَعلارعَف وم ولع سايأ نشر ينحر نعلاد ١ ظ 1

 ا انيس ءلايتعاملارخا بيار كيور حتمي دكستا والخ : ١

 8م أد ديا عراضلارغللكاستانأو ٠

 احد اح 20 اوحاو د اكد اعأ دلو اك | نأ لوما هو اسز و جالت ظ

 "اوسلو بروج | كو منيعدنن ينم انمنالخ رشا |

 الامد اررتتوا الملا يرسسوتالا لإ تريد ايد ياش ظ

 رخ روم ايام نأ ل اياًمايوسكلم يمل اا يد توا لقتل رو كب

رعحو بارو أ اكازوا تدسيي كارو 4
 رخل !اكه] صم ي اًعلا

 واح ٠ٌصوعلا| ىضاق نت اكهر هع ىعوعل

 ل تير زو هاو ج تتارطإ رج م را

 بدمه م تعول دك ام ارخاز ماهو

 7 و 2 ويل ل ال 26-2

 مَ تاخا تال نس اج ايشخانلا مالي او علل اوبن

 ل تبوحاو لوقس يرر ءابوحك تار ١ ةّواز كوك ان روت ردك هك

 ا م م 2 1

 نم اج ا ف عسلو 20 يك ابلا انهن انرجرمالكره اطر ىضالا

 مك رس ايزاوجف تايجراص 101 ب كس نأ يش ىلل



 0 ا . 1

 [رعم يطمن | كانك يصل | نكتسا ايلا كعسسا تائيلعانل عبر 1
 ] 0 انام دع الدرر ناشف رص 10
 ْ . يحط اكتحتر هوم وابل الا هر ارمل ا ءدطلء رز[ اجر هن هان تدع 36 0
 ا أس ايفو عر خأ ةروسح ه نهتؤئتن|حدم ا بف ذعَتس ناو طقيس نا 1
 اسم «راكمم أ ديانا او دبس ىلا ناكاذاودرأرةلوحتل ]عملا 0
 دل رسمرت [ة وكامل اك ضرش مد احمل اب جرخي نكرادأ ةعواطلا تاك 1
 اك مد احر ضاق دابز نوكلاهلحف نات [و رار اهي افمرسيل ىحع 0
 ا ع اا تملا بلاجيلوخي املا 0

 تك جارت روح 1 ند 1ْ 1
 1 ١ ل عك بنجر كل وارمرجتا نيف اودم اومتعا2 2-8 0
 تارا راسا مطول مجارام حشا 1
 0 0 ترحم رحائازمنلاد أ احلف ا و رول ادخار درع يل حل نب ارمزعو اسم ا
 1 2 مَسع]ح م ' ىرغللا ( نموكي وطالع جرالبل ظ 1
 . لعلام ءا اوبس رخو يصرلا الع لاي قادم ضبا ُنلالع ا تا
 ٍ 31 هزه كايحربا كل ا | تن طحلارخ 1 ا

 / لعوهر نير اذ حم كاكا وكل نكدم ا 0 0 ا ا

 21 ملوك ومع 0 ا ناو الحسا 0
 8 لول تمير نادت لوبا ارسادلو 0

 0 فو دوا ةرريسو سل ور يصص اواو تلا لا عشت ودب كولاشإو لا ممايوا
 )0 لعب ووصل تبت نيف مرعب لع فرح لع ركل نتشتس | رار
 ' لقركو راهس اجل دع لوكس |يلآ يس خيم وك م اةلاكميف | كلا

 0 وال اذ ناسا توا

 ا 0

 مااا



 00 ةزوكذم ا ارلا ياهقامإلا ملاين يرو يراك 0

 ظ 0 اذا كل ذل نيرل ناد يوممسا إو يف ]و يوعز دسالن اع ع
 "26 + ياسا انانل نسل لوضع ظ

 ١ هناا | اصيح جا نركساهلب تاكتاوتسرنسإ لت ةراع 1

 ْ ىا امو تغتلصملا باع نرش ايورك# يذلا زنلا | ذه نيوخيسل ؤ

 اهل لسلام -ل | نهايش كلا م اسا هيا امل وجت مكي ل١

 نات ىلنلا سيكل ئاتعا بما 0 ظ

 1 نيش( ياتو ووررمتملا فيرعم اوفا .مرسكلاو كب

 / ( هرح الإ ب امم :[20 لوا ن !لاعل يطل [ل ضن يشل | رص كآن ال | رك 9

 28 يو ساق املا مارش الا نوكي كد ذكف فرح ان اكس | ثعي| ارثلا دعب حاواما ىف ءايشإر/ نااكف *
 لامك زحام اصعب هررحام برئابإ يدارملا تلاقي نأ فرحا لبى لتلبي

 وزحاطوشا/ارازا نّلرحْسم بكرم دم امور ولالا اف ]عائل كنار ئطئلا ريك
 ١ ننال تحصن( توك اد نرمي نار مدكصلا

 . اهرب اسال سم :/ ارعإعنلا اف ءركب 0
 اهو( او اهتلاداروها 0 لرح رع اول ءاالاكو[رل اوك
 سلا كو ناد شا تالخاما كور ازا ا

 3 اييمنأ اهساحر سرك ضو اًوكرح اغلا هك طنل | فشلا

 جرم مساج جر يدم :اايدارم او ييهامولا

 لا كلا ماا ةرواجسو شيمة شكلا صالحت اضن اركشم 1
 19 ل نا لق بعقار رضاع تا ما هساؤيشكا دكت |

 0 تا دو سادسا بسلا كبك
 1 .  يلعورللا لتتيسإحالاذمآع كو لوألا نع نوب و تل ةراضاو اد نلإلا
 تاقراشن ايا عدسباهضكسلاو ارا لسكو ءدثكا تن مجلي قرح
 هويدا تاني د سايمون يب جاو اهراس اوام ايلا



 ٠١" ةدوحوم ليلك نوصل ص الخا يا ملل خويلد مد ألا يف رابع و ةنصض حل يو ]
 | ١ لعو َءيضْب (هص ل نع 2 دو ىسأن ورعب دو س.حقنل يزل كه مالكي ف 5 1

 '| ما ؤاهعانتما ةبراخم ا ىرخامم نم معي اطر ةردعت او عداو مص ضع 217
 | وطب كلان او يدب امامروتصع إل وت امل طم اه راجل ويلا وز عقتأو 1 1

 '| © لامر لاك تل اغلا فرح اب قطز ام بس ع د اسافر اتخاوكيف رملاب :
 | رباب ةإكو ولو هور طوب او او مق ايلا بل هش ]لب ةدرطسوغادأو تأ 00 ١١ تقو فو ىرا ير و قلوس هرم هواو بطر اولاب املا ]تح قي وع تا لعاب 22327 0. ١
 01 لعاتسا وا ريمي داع غمر ايو - احن[ ايلا | نم طباض "0 | الاغتسال ساو دانيبضا التاهو دمام ضعيف 27 1
 0 الا اعاواسو لحمي ]حمل | كل د نم عيت كيا غل | كل ذ كوكبو كيهح 7

 | اَئاَّرلو ل اختشالا ماض ا/اجبخل او تح ارصلا مو صق/ كه ممصفل لوأا
 | نالضرص/ث رعإلا الكو لحن اب راو طياضرئاب بك جا قرات سعب 3 جس 23 ل
 ظ - صر اكو [نتشملا اان رول مع ئشمو فو داضإلا لوم امندلكط رش 0
 ١ بالا لعوو احامالجب ترضي بيب تتيرضا د روح هيإ خشم احر 0
 | ]لاكن ابدا باتك | نهررغوت كة امة رتبدم عيرتل طع بضو ىح تاب 32320700
 || ان ]ساره هد نازي يس مرسلا لسان س/ طيس ا
 ظ ١ ن رح اسحب بويع ا, هزم اور ىلعسوا مدمس ساو سردي ساو حت 1 ّْ 1

 ا

 | هكا | اب ثرعلاورسلا بوصو هدل ءإثب تونتكسو ير احل ايف 2 157 ٠
 | ةرارشلاباساوبلاروست و االسم رك ملا قربسلاثابارسلاط 40 .٠

 | الكوتا ءادعاتض جن عوآ ءادعاب نعي جول ارو صتلا حسن اكاوسام 22323 03
 ١١ ٍريضررعاد يرو ص[سسا انو ياسارسايكااص حليل العتلاي 2327
 |  نابلاازهندنوكاردتاقاربز هرسوعتاسرسارييصلانكا دام حرت 0300
 ' 1 ' ءاهلادبا مبرهتينز بخ نال مديل يملا لعداعوذلا مالا رحال | خمسا نال 3232327270

 | ٠ كلم رفول تيه حملا كل د ثكيو كارا ملم اموربخأ د يسوم حر ناد
 ا

 ا

 ! 8 10 : 3 ظ > ْ 1 ظ ا ا ايزل و آنمل لوا تاكل رسل ب[ بو | همز ايو| ميس انو اوه ططسر ل وعم ا : 1

 ١ 2 7 2 ْ ١
 برر ش

0 



 ٌسيعنل و عن ىناَكلا | ديس دا لع ناكو كل ءوَحَواَ اخا ترضوا ترم
 ١ تركب اللا د يزارغ هربا يعسسملا حرمت عد [مهسل يف كل كب ءوش اكءدجتال 1

 ا 0 هروُرُت تاق يوريسرب دست [تاعي ارسلت تراب قرانا لاس 1

 3 لثمدريام هلام اع وطاشلا رد اد ةةراس اد قراَشلا [لعإج نفيد دنع
 مهجر اًحااخاريشا كَرئرنأمل ئيوتعمب ب انا كءارغت عك باجإو ىنصلا ع ظ ظ

 ادبرئا/رجب ع 0
 وأ سرح كرم اىوبزل كلذ رصرابلا ناك و َمملوحعم ا هب ظ

 ههجد اان احرت يا دوال ”تالضارف ل 3

 ا 7-5 كلوت ار وجال اد حاد اسا عل وشم ا وكن أ ط ارتشا كرئرئا»بصتلا

 10 . احرالا | ه نالت يدلار اًدض ء(دار جور ءاياتليعااعلر ءادبز
 00 مجمع شن امام ا يلع ساو جيشام يدركسالف ساسلارغإع
 0 درمالف مضى بضل ار هجم اَعاإيإ 2 اء(رعشا نارلساح اه سلو إلا نع باجآ#

 صدي كح [يه لاي واسف رم دره (ظوه اكريلزي اال احا سطع !

 لاكش كه عد دحارل اال بداجملا كرلساحاب يناثلا نيردل ظ

 نخل به دل كر اه ٌثوكيإ ىحاولا إما ضدك[ يتيم دكا ةءار انكي ١
 اكديلا بع زنك نكثر دحأو تيا دعلا حلا ]< تأز ادا |

 نسم اهو فاوت بوسس نأ هورس فكوره اطر حاولا لع مساكو ا

 ظ ىحبُع ىرل او ميوسيس نع طرب هل لونا د اع[ سلك كن تكد اك [و لسنا 1

 ناي وصْنم نايسآ اوكف يذلا تاتو دارا شيخ نب 1( داتا
 بدييرني ءاخا يرض وت ع طفاو ا رح احا ريزاوحرتكاو ا سردمل 1

 البط (شلاهل لت ودع اى هو ى ياء نيرضردالغ تررض ءاحا/ديزاو ٠

 اًدا يراارلاكي نلاد ار دهم ارح اوال سو تنالل بضصاتلا ناك/تإ ايدل
 كلدجاردا تدرأت أر متلو خشم ا درعي اد دكسر دّيملا بمانلات اك
 موتا تس دمع او ةيدسملا ]لا يفز وجع لوف يف مس[ الحال امالكي

 0 01 مو كين سارعي رب اعلا |



 ش | ريسانعر |ملعطط سوا ايزت اياروك ملا مس تيوس انا تويرصيلا كل اع -
 00 د نس سومو ومر يرسل

 ا ءادتسس كك | بؤ اف هِلعل أ دو بحانل نم ص رعرسعم ا تالدينحتل
 عام دّيرم ا بوصحقم ا مس || بي اي إششتلول ثيل انسعو تمنلا

 | رلصملبتسا كيش ستورم نرملاق هيصتل م علكسو | هرييضر
 أ يصَيَس لونلا | كهطإ ارتخا )يم تان هنااك «يبزا ده اضرار سطم كال
 ظ | يالا ب دستيلا ع دريدرماطلاب ]سمار دسم بص اش | نركءاض
 ظ || تحد احلارشن يديد بجيوو لدن |/ هل ةررخاتل اوه بساتلا نا يا ءلاو
 ظ 0

 | ورمل يت غم ارا نا بحيت اكد فراقالوا كإه ءرما تارك ىف
 مت 76 نارسفملا يلصألا نقر طضاين 0 0
 72 تار )+, سس اريغ) كمل تاكو 0س ايرلد ارسم ا
 ميرا ه ديوك فاكر اعيركع اشم حم سوم ل جي ار طض ار خرا
 ليعمل تام انس قار يضرخا) شلل هييرضالضر

 لفى يلعترا تادرخ م هد عا نب مرام اسرق 1
 الماس علا كحد كادت تدر دارس

 دج يز هلوسإب ماقوز قربنا[ ع ةئلازج ار ستان زرع
 للا بحيل ارطصن اناملوأ ] [ىملاب يوم ا اكن اور دفع غن اعافإم
 ظ 00 اعز خدت يملا م
 0 رهاظلابرسنر ير لبر حفتر بت | ماك فيزاركوشْغَحَإما
 |ريز حرت أرئيرض لبر نا | وكي منوي. س كل ا ايععلمإلا

 720 [ىيبلار بكسي ارو عإ عاف اوس تنا انام :

 0 رهف سس زصانلان انا ا اتاد مبسد نه لو اوخور ر اهنتسا
 رتل ذدك كاسب خال ينحت طبائع اخ يخت لل سلب

 6 | ول هما د تال يبخل رمل كو طاير خمل اب اعلعتم
 1 ءدابز 3 .
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 هجر تسر جيان 7 يابس يف اخس يرطناعا يل لي وآل
 نصور بع ملاهلا درج لامي تاب ب او أ / فد ذه نع بخس تالي هنأ
 ملوك لم ايلف كل د م نجرب ام يايسو لص افرسعلا] عر فحإع تكتتأ/ ١
 ناك دا ايه كل ةزاوجي ايس بلارطضرملال ماكو نز قريسقتل الع /حئلازج 1

 حما داعن إبلا ةراشا اما بابك ف بررصتل# د ياعرب سالم غيزورلا ١
 متوكو حب تركي حمم وحم ا ادا ]خف مبصات نااكلعش ل هاعنإ اول (هقد |

 لعب عفرلا نع ويزرتح اع كلا سبل ءىغَس مو إس فرلتايبريت كريو دبس ١١
 ملوك, داملز ما قوكلاو يرصيل ار نع زوج ]هناقي ايساكرسفلع و اطدأ]

 طبارلاواوًّديلل انيربخ] جاوا ارك اييرج عاش ا هربوا فراح ف
 اهتم جام هاش مروكد ملا رعنلا الإ اس وجو فو دعك اهلا قب |

 يلون ِرِجاَسإ مارب اهل او ابكر كرشعدحا تار نا احلف اهاو
 ."ملزو وتل ادري, رحجب كل اهو اركنم امرتيم ا يب ميلان اجا نلاقارخ ||

  اتلاءلجلا نإ يِجاَس قر َسارَرَمْلاو سعثل ادايكوكرشعدخا تان ىاإ اه
 رساناسر ايمعاياهم الاى واي لججلا ير امب قليب تتسلم ات ريل ١
 ذبل اهالطلازحفلا تاليو ابتاكرلعا قرر تاع لونك يح اسر غاوكى م هب |
 كلور وو [ما دير تارت ايلكتكساو ممل ىبم ار ل دبلا نب حيا ناتللا ته |

 مرح د كل عسل كلام عونرت كللأتلاةهجيلتوأ عون يبس اتلا هجر
 قاس ف نحلا ناي لوايادّيهْرَم ةغالبو ةعل تل ويلا لدبلا سريلل غارات |
 حان لريلابى دحام يعررجلا كربلا لعرتتت ازهتيسلا تاو اعاار اتا ١

 رسأ هاك ص احاب ثزحلا انىيلكاعلا اب يلع دربل ىذه اريبةنغديكاتلا 1[

 اف فز طار ديتكانا تمس يلو ريكا اد جو لع اميجب حوا ارد دج إله ا
1 

7 

/ 

| 

 تانامب عون لفاشااويكات نولي ضخ ا رتأا | خه يضو نأ هرلا حيو إيد 59

 ع ير هيي سرركذل حبو توهمت ثنح ا مالرتي 7
4 2 

 اكل 3 9



 ع ءو اجره | ىف بيانا ء(نحمن الئيتحوعلا تاي حجاب اكو دح ا نع ضل
 | 320 زدوصت لا فزح قعر علا ياا اًسلعاومللا ب (يل ا رحشل
 :| تاكوحرلا تار ماين هين تو ا توكل سننل ا هايج اةيللاب
 1 01 ترب| امابصاتلا تنيرعل اكس كو تااتوفل حتا عدا يا
 | فال عح انهم بماتلا هزه عض[ ىنل |ر اهظافورسفرل بحال اردت
 ْ (كلادصا زف وزءانلا باب قاذف راسا ركرشْلا ثادحا ن او دلو كوعف
 / | كانلامارع املاز ىلا طَمل للل ايفر تع بم انلا] ريم مسح (:4 ٠ , ل [رعلاو

 .! يراك نق ]ماع 0 ورح اهيررج ا ايجاد ياحب
1 0 

 ا 1 1 يمال ءاعإ 0 ب تءيرعأ فروك قف و كه تسع دسو

 ا ُّ ودل لاو ساو لل اطل اطادس

 ١ :ركقا# نكت م ظلاوف ىلا ف ريضلا نان ح [وةلاح احم هريزح
 ا ركع حلا عايادبلات يلا اظل ا عمطرلت دس ىعلاطعءاوكش
 |اجبلا اتالخ حجرا ءالعسخ اب ايلا حا نما تعرخوم ا رييضل سيار
 ل | 7 ف ايس ارعاره الغل ]ريض نولي نا بحول تايب تطغو ااسييوا
 دمزعإم ١١ يمال رع دز تسون وا يرتامل ا ترس 0

 جلت التوام تاس يشم السك دعب بهم انا
 ١ اع

!| 

 | رض ضار لاق اع اذلوتزواجا نحلا »ا ايررماديزقروماور اه ا

 ١ انلوداخحا ترض دزئلحس ءادبز تخت انما ىدحإع يبز 00

 0 ١

 ) ] | ايدل ةناعنام ديزخاررم كل احلم نوكي ءاخاوارع كلور

 | | له وي زتسماتدلا تالا يرضي بدمي اك ديس

 نجل /



000 1 
 ظ تسلا مس سوا هيع سس فينا /
 2 . ركزمامي ل <نالةيمرضا د بز وخوض هرسنتام بسكات ارعزت تيولشلا
 | + انما عي) غي رنلل بسز لكاي ريما دينو يتب. اسلخيت ككانأ
 عزجلار هلظف مآ و هو تبعدتوت َنَعض تل اهودلكا كقاذاوؤرل ار هككي
 رتور وبرج أ بقيملو ل هوان ايس طع هدنعستم اتاك
 01 دفعت دكر راجو 73 بال اح دعا ا
1 
ْ 

 ن فرع لع اان نإيعزيام لوقت روكزلالخشلاو تلا زمشلا ١
 لعلي نمل ديلا ف فدي ملءا يلو دل الع عل ناقا > نادريوستلا يق ْ

 : + تلف أت | ىلا ]
 27-5 مرت نارسامااهألا كايا هايف ع( سارة رورشلايناياسألا مال
 3 ءومل يحل ْرنأ برشكد م ؛هوررعاررك ءيويسرراجا | لهم و (ياعّدل آول '

 ..: د وكوختساو كيوف ترضو يورص ف نس ادج نم داقا ديو ||
 م .. بوحعم ل اس او اقدنتلطا د راو ف غعسا (كهتاقلا باوجنعم و[

 :١ ري تابجوننيوماحت ابوك دما نحت اهكددا ع ذلااويشانإ اهمال |
 ١ « ؛ةرعاشلا سلوك فاور اجادو وإلا سالزب ةيئاغ ا كدب ال جدركت ا

 2 لس ااه سك د !
 رس د (سلا مهلا نعرسداسلا عونلا ف ليش كو ظ

 - تو ضع فااو تاورك اصيب
 لها اله قكذلابةردجاعتاسم انتل
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 1 تن موعسم ناب اهافرستا درا حسي الوم و ادا ئس امدلا لاق
 ١ 7 1 5 2 ا 7 < معأؤ اد :

 ١' نا/راياوهو ٌرؤتسلل لوحنم ىكاشدتركز وكيلة دم ا لوعشم قام ركل
 | تاًوقمرستلا ءرورضل اهي ااا سشاشاو تانلاب ءدوصتم اف هر دّصم ا
 "| 21ه عدتاماوريسحلا يهل باتيامر دك داتا ةرور ضلال دلع ادلرصتي
 | سحصلالوإ/لوهتملارك ...٠ فو زم لئلا باص إس يإعانلارك أى
 | "تيك لع تحب رم ضالف يف اشلا لوحئملا اماو كل انعشألا تيريزا
 ١ انهلر تاول اي دوصةم اوه يذلار ريلي حج ارك د تحبني يسقلا | كح

 | ةنمطالحئلل لوم ار فالكل ارس|راوه ةعيمح ميل اسم ا تال هكا تار ولرسل
 | صارلانلارس تااماحامل متصل | لحد لر بيلا وكي نايك ي دلاومت
 | تحراماو هيضاِهن ترصد ألا ل اشم ا يحتل اريردكو هلوثرمسنل ا ملح
 ظ يرحب سقما ود تكي راما ثحرت |هظناوروكذملا ]احلا ئ تحب تعهلل ير كم ا برك
 ْ ظ مداصتخاذل مرار نس نكمأ ن افإلاود ارك اوهب قدري سلمان ف زئافر نرّيلاو#

 | والو هل كر مامي ٌيلاسي اللا دمام ادر د الل اى ايرتيغم اب
 ١ فوزهم ا اعل اروك لات الإ م احلا ظنل توك ن أ ىو |يا هسرضأ د منوع

- 
 - ىحل م تاكترز واجر دف ام او + تيرموزت رواج يالا كد لويز خمشملا ل2 لولا ابار رّياررا نحن روض |تعارف ابر دّض ناز اوك إو تاكانأو 5-0

 دنا ا/ د نزيرانشا يذاح الع َ ود صصربسلا تيوتا ذا الحر . ”ريبزير ورم اموهضح ت|/اراظير ورلايوحم رواجا توك نانسي 2
 1 عوممر بسلا تنو ماذاحر م الثم د«زيرورلا 1 ناتو ادله | كاضزو اي تةورابدل الست ع تلوةاراربم ا ا ذو راد اذدلجقا | ةليلرايررايدل ااعرم اهرعؤشلا سلوك مرو اجار شرررم ا كوكي نبع
 ا ذحا و ريع حاوصرمت ةرواحلار هت ليزر ورم اامأث ليز (ىر رم ا مر هيع نوم 3
 1 (قدارب ريل ون اقرادام هربالف تروا فوارع ايو للاعن لل تيل :

 00 ظ ظ | تيايا تسا/بجاي تررماربز قر ديو امفرغرما/اد امال تدفاص



 كترنحا بز 211111 احر مس او مدحاب ترعب ١

 نأد سئ اس ءيحا برضو زالت مو خالا/| برستمل كنا تيرس داو ءاغاأ|

 انااا يجإتحلا مولا( انه درا _يلو تامل ر تف صنعت اخ برص نم |

 وزللا ب افا عار هستاه | برب ليز نالفويجا نع[ ختو رعايا برضت مآ
  تولوتيك] هلا لا كن داع اكتو ذي فرحلا ]هنا كك كن افق رحل ١ ىداحلا ِ

 . بضل ولوتيو ءاخا كو اناس ا برش جاع ن الفحص ملاراعتا ْ
 لاش تا ربزلر دنولكا معتم احا برضاهاو ربرشام خا او اصئعتا]

 ٍرضلاوةتاهإبا نعوي انكب رضلا تن د نوكير ايس يمل ترض تيا
 ترض ديز قلتم تررضو اد عسريدش سوت ب رتلا اداردركلا |
 ردقلال رحل شرم اظااريستء رولا رسسترف العلا زحفلا كركم ةاخا ||
 اموارمالغوا ,ىئرصضرا هئلووا هدلاو ثترضخايبز هاخا ترصاينرَشو '

 ردكيلب ىس اصر وسان اهو لع تررحا ين تاكل هير يركع ا

 ١ هنا لاخستالا باني ارك ريشا غاوى حا اق ةكل اك تنير مسك

 اميوحبوامب تروي نيس ءانم ع ئايز صحا دار وك كاسر دانا ||
 مسرصاعلا يرعت لوإبا كىئعسروكذ لاب ددكذا هاي| ترضاديزَق |١

 تزواجر ده نا جولي يرحل برنحلا ءاضاولا تالخ ى اثلاَ يد |

 لنا تحلب دعي ب ناس الار ياحي اتتا تنم ا كمان |
 "هس وراولاب يدي[ هش نامل تركش ليز وخ يوت امإدنا ىرتإلى بيس |

 ريض دعسول كلماحلا كارم تصرخم ام ربو كو تراغلا لاس عالذكو ١
 هاد يزوك رن ادالقل ٌركو هسه اظبإآ] ى كساد هَسْعْس فراخلا ظ

 تملا يزوكةردقتمؤتا بصلات الكل تامأ داق تاركا ١
 ءاوقاتنلا اوبال اكلم تسل يحدوه تلاخن إب تسلا ىبز تلاخرت

 دارو لطي انارُتكر روضات اكس مزلا امانا بسلام أ

 مها أ اهب زيا سوت لوقريظاورصخا اكل سلا رربعول روش ةلئماح ا ١

 'لاهفعتدا بساري عريان رد ركب ارم معاضلف |

 1ك



 "أ يصلنا لارض دس وتلا! فغور 7111111111

 ١ دع |خّيشللا ساما نوكيا ارادوا ءاهرسيس إلا هد اماسو ثوصولا فزيت[ ا
 | داعر هاج رضا قبرك لب اج الضو ا اطما برست ماهتيسا باح 2 8
 || لشي كلباعال م تكضتو يلي اهاظعل يا ٠ بصي ترض موا ترَصَْوَنا 1
 ديطاعل و مرزلا ف انش اهرمس ا دبسيبا فري بوحتلاو (هعبسا باب [يم أ 0 ١

 ١" بضنلا ناكاناد ترضوملا الغ كلاكنم اب ا جة مالغ تت رضا د يروع ا
 | ترس لحو رلعفل ابر دمج مه آدحإ نأ وبزلا برضدا هام تإلا خا ظ 1 .|كانيزلا بر اَصارِقاَعااَدِكو ىسركسف اترك لاوس (باوجب ىباطيل ا ١
 ْ علا نوكنالعاعي نما اذا ام[ ايياب نأ, ا نرييولا ذا لل يف بصنلا 00

 | ا ني سال وصتمل ن اكاما اًساريسب ثذق ذ يف بجملا جر نا/اجرجركباحتار 1
 |دلا ورالز ااهرىب | كس ولا فورح ا اتاو تطعاربمن | باوج و اراسو . | يطغارتكد دز اداوخئااب باوج ار دصا هان يسيل عئاهعرك يب اوح ا» ل اوسلا ْ

 | لعاصالا ف تناكاميلاةل حا يبس تحرض فانيسسا/ا عاميات لاه اهعب ام 207 1 1 / رست اند قنؤل اهسندو نول اهحد بساَتلادصق كك فاض احلا (هعيرظسات 0 1 ظ
 1 راكب باز فور ربشااو فخ. لا تبدمالاساو ةيمسأ اف وسلا باول 0 | تاطيل حار ضوفرلانافريرضر نا مالكوا سرس معن ل ياتنا تلوتك ع وب ل | , اباوجيوكام | لا دولا داع كنف سير لمل ضر اهحارمر ١
 | "للطلا م ف]+دورعويرضمل | ريزوع نيل ديف ةسئبوأ هسّحْنب بطلا عااد 0
 ١ نر وتو ايوجو فو فير حي ميل بحمل اورلسارئغا د يزوكر بخ اةييصب ا

 0 و ارملارمالا مماكؤمت د رلسأ م ع | بري مسوا حرواح اسوا حرار ىتتل اراجع 8
 ” انف اهْيرخا كناساب نائلل ارك ولاوا تصم اء شارك وصخ الب ا

 | 217 اناعرل اجرا اورحااوهو اوت ناتج افعل تاو بالا اتهم دلد ا "2 / ب, ن ل |ىايسو اري ديا اوعطق ان كراسل اوتراسلا و لادا ولا اداتمسأ 22320200 ١ جيرلافر ار ولا ]بايد ]سي كلاما ناريس ىلد داشباب سارزو بيس 20-0

 ' ىلاودالابوارا دا كاب لق تلاع ىلاو يهل اذ ساير يع بلطوهو حرر اخس اهلالا يس 20 ظ

1 955 
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 - اد يي

 نعي طلا لج ار 5 زلت سلرفرل ان [ملوكءلياتم ات رتب باقل نمط '

 / ريم |اه|ورريصرح ك ايو بذاكاو َيرصاازّيَكاهن اس اجلا فاليوم ابل

 انج ا همس يلوا احل ايباطل ا تالايلط يشل اعلا ت اذا بصنلا |

 اويحرحلاوم نمسا في نمل بطل ا ورح اضتايلا
 1 : 0 لحل توك بصحللا حّمصوحهدالكي ف رعوجو هتك فيجا ص ةمااسلا 1

 | ميو دارختسإشت| مايا جيرمن افوشرلا قالت و دح بحتلا يدشن زلم ْ

 تاكو أر يلوم ايرك نري دغر رع يمس نيرا حم اهلل 0 1

 0 نار راحل اهلا ايزيحسا اج كرك ناز اجاماور سو او احتبم ا باب ىلا
 أ نضل ناي دايك | ضيبو كاسإلا ث اكل اقوال رنا ظ

 ا 0 ار ى ددتل ا |ع امري ا
 1 0 9 ٌتىضصلا |ىكام ءاعل ادض اوت اربع ريلو اهلا

 1 ظ 00-1 0 نالرووَف ايس ىف تريح كدع

 ١ . ىف يسيل ا 1 سل از اسفر ريا أب تزال «ىدصلايأ

 0 1 ىلح ا ىا 1 لو يَ رار ( مصنالر ( م اذب [منولدسم ا ظ

 وبل اةااطج امم كح رشا ءاحوتلو راهنتسأ تحد
 ضنا دانؤلا ا (عركر افق و شاول ا

 لا عام رك ا ور وكف م امس 1

 انااا جا بنا يح ا قر و تا

 موج 2 هتداكل لطلال عااد |

 ل ا دا ف اواو دس اش اركقبا ارت
 0 انكاو ن ارعلا يمت [:ةنئارحبسلا| لا نا
 0 ) دوادج عوتول از يلعو ا 0 كٌئالف ل

 ' 2 2 راكد ع تاشكلاح شيف
 / ا وجرت ن 5 ن از سن إىل( لح اى انادشإ/ ا ظ

 يي 0 و 1

.« 

0 



 ارنا ار يب سدا رس انرلا د شابب ا تاياسناوطتد دس ض

 01/118 وكرااحوجردد اك تاو روق تم 71 اعلا كلر حجإع اعلا
 ْ 00 ا اكل ةز اوخ ا عتدي
 اج مدعي عالي دستور ماو حبل حئا احساس املاء اع وتولا مدعالا
 | ينما ,يرت ا[ رعجلاب ردي اولا 39 000

 | ثترديماام نأ جور دررئيحنم تارهالغا اهراس امي عارتلا تاثلا اذاوج مدعانتسإإ تعلم لاشي يحاك تارشر لافتفاا | كس عتكاسا ب 7 ا
 || دقردلا نآس ىراسلا نعراذلا ص ناسا ةلماوظعيلا ظ

 ]جلا سوي ثايارم او رمهشل ايز سس اسيزلاو ه1 ا ننيوخ| ل جرل اودوعلا
 يعادي دييمل ارميا ء (جويتحاولا كلو اهيلامّس امرين ىبازج | !يعءاءارللاب
 ”يوع سصعر ]يرام در داوحوو ىايبرسا لاق ذ افاه دارعإلا
 ظ ا تناك كنا زوما نبا كاز لكلا |اممعدر الص تلكأ (هنأحم
 4 1 لا و تانك تديارتسلا دال مرح

 , . 714 0 أول ارك نعت اليتزم 3 انا حلمت

 و 27 اكرعشملا ل ايل ري (اعيسرضل قريد [ بسٌانُك تريل ]هل
 0 |لآملا ٌترَجلاَشالَه ءأسلا لن بحلحت ماكو ال ال اقو
 ا بام لا )ساحب ا اذن عب يجاوحلوت« دار ذنغ تاس[ د نات

 | تملا كابا رجلا نلرماع (نادحابطيانذلا نعرحارخ ماو لحن كلان | ,

 قاشاترلوي كارما وأ عل مس ايمو ا يا ةراسلاد اد تراسل ملمس ام
 2 ررزازلا نوكتتا يدل ازوحو فو ريد او يلع دو ادحبد أ اريرعمفر 1 1

 .٠ كلوصوم ارتريا هلم يسد ئألاَنلا كانا وحلم اد احلا نوكم ن | يوبوس ”١ تعز او ىازلاو تيازلا رحت اس اذه ىاادتيا فى داس يئازلاو
 ' مسااّيصو لااس4 _لوصوم او طّسلا» ادا/ م اسر ل دار ورجيدر اج احواف رأي
 7 هتاقدابا# م حبان ا ديوب دز ءاق
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 مرا ارحط امرها ف دو تسأ ملهحلا ماقدبيزك ما لرتبة

 0 ا ا كعب اعف هرلخ احم“

 ثطع عاشنأح "حارات تطاعا فانتساانلانإ لا ءاشا تاس 1
 ربك أ يعي ؟ملح نم [ىم د | يع رمممسل برلوجل وك لعل ابو * ر.4 | اع (َتلإا

 .ةِساَرلاوركراسلاو تراسل احتل ان اع [رلعالف يرخأ ء حسو رئي تع

 ا يرخأ ل جو ناك دز سال لجو تا /

 . تارطتلا ءدي فاو رلج افق ازلاو مسازلاد ياحلو | ةيقطبار يل احم
 انا قرلا اعتاوعستاارقلا نآزبارمكم كير وئياكاهخ ازين رت اعل( ربان ١
 راس لطلاح بعتلاو بيلباو ئارغ ن يوسع ضداقلا ف وعد ١

 رت تا اهجو هاَكل امل ]تيب تمار رع[ زوجات ارتلاو مدتت

 ارقى هان تاكاذ ((هلّبات | ماتل ا وسد اس دليم همر م اربع هيف مط الما ١

 امال !ن ها ةينبملا فور ايل اك حبا رص راو مو اسارش اجاني ا

 نحول (وحت هر كلا ذاابافر هس الكيس ااعاو لير ياك

ا تامصإ تالا هر سب اق (هحكوم هما
 د دولا فرو

0 
 حصاد وماهسيم ةسارل اي مالا تلا ن رك

 اا طرشا
١ 

1 
 ١ م تست ىدلا فهم اريل ادت بخطر تاتو

 ورئوزع اطستمياوتبر ىلا نع جرت هسيومي + محم أو
 ةوبسسل (كدىلخسوا

دم اعين ةيئازلا نإ نتلعام ا
 0 ما فاشملا ت

 01 ا ظ :
وتل ابا حز ارحراناهاتز

 يطا ختشس 

 ”للح انا لسا
 اوريسعمم او ا هزلأز ل ةبومفمنب

 "حسم

 0 نابت صرإو 250 - - لج نجف لجأ د ار 7

 0 انكي طاع دايز /
00 

 ش ظ
 : دلل ا

 وعموم سلو ديب ئلخد تحايل اك ابا / نالي بلا ا



 النني اسج تدير هاسو ءارجئار رص فنا ارلا نإ ن مب ابر بام دلح ا
 ١ ًائئل ادا ارجونزكب طسولا يفر عرقوب هندإ | رص ]طي يذلا ار اقر باج اماد لك

 ةورشلا فحينلسنل ادانعلل تالتأ يب اولي هني العاب اح رام رد ل كيتا اًجاطرس فنح تا ' لبرووُع اير دكر م( ميرضاه ندر اهاوع
 1 ارياف 0 لي و

 ٠  .اقيركن مائل اره اظوهاب مل (ىلارىب ام اوت هند يجرانار تسر مقر
 ,نغعانلا2 ءارخاب ىو لا تجول اخ دا كلب كح لا سدجأرت اق |كالمح
 م "| نيرشنلا يداي هاا نااول اكام يحصر هكخ أ 1ك ل

 ا . اجناو جفرا اعد تاس ملا تارثلا ىدبأو « نين رانك درعا تر
 0 بابلا تن اهجارخا فارلحتا ذر يلع تضع يامر ذاوشلا يف ظ

 رفات هور اسخم ار نع ارتلا ىانتامزلب ادا بمنلار اهنحا ةدعاقرزئتالي
 أ قانا را لئانئئس الا ثح ل صنم ا وش يف بج 8
 . "حك اوجرع لا درا كل ايو لوبن ا عيومس عر نط حس دناره اظلامر (هن مع
 . يجاوادباا يع تباسإ لاري ةيبيسل اع تدلي ىجتلاووعذلا
 ظ ير لم دررأل بلوت لتس فاو ذ ديو ريس لوت لعروم لا أو دربلأ د ديوييسر ع
 ١ لدكو مرصع 'ءائ رز فضلا احأ م بالاك لج نيوسرانا لسا كا
 7 اخ | يدا جرب ل اكلم يلع بيضاق م اخاو بط | يجي يدحا بحت
 ١| ىيافرسلا يب 1 اق اسلاو تراسل اول بعيب كادر ب سيع
 الدق اهدارب يئلارمإلا قحئرلار ابعد يان

 يعمل

 ا

 عمل واكب مرش مي اك
 1 اردإ/ا حن دو ازم يلا نيس نو نا ناب ه حمال اب اماو
 000 ” ياسر اضإلا انساب ن اكدالكم رمح كلا ير ضا| دب 0

 الايد ]جب ارما/ا نم ع ولاا واه نافل ورع دلارد دبز كلرتلا
 ١ 0 اهرب اداري |يئيببسلا مدد يرن ضالاباع"

 ١١ نراوفر بايلأ| كه يئوبحملادبجولايغي /الماع
 |[ يا

 ا أرسا
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 ملص يرمي با 12 يف انك( ضروغوالل د لوحمم ا فالك

 رمل ثأر

 تملا اهطالاعس نتا نيعو ليز وردت زل ا ظ

 ايلا تاس زول اسر اسلام دلال نكرم

 طملل ام تكيايان برصنم وايل هيوم عيالاايار

 01 ا م اضع هبظرلك ارسل يوسي تال دىعع نصت ||
 وح يف ] جلا ءيجالص مزلبا/ض يخت كر ف الد لوححملا نا

 و

 مدضِند ل اهمشَن اما ب يل ل يس اهزبز دست

 بوبس طاحب اَيرَعْسس الا ترام فا ايدل ماكد ينو قريتنا
 حرموا تا يصتم نط لا كل د نكي ماب هو |[ ف هلي يلح ملم
 ءاوربز برضوحفرلار اح ان اهياسستت ام 5-6
 هنادي يلا فررحلا اهاوكا ابا يب اس 1 نأ تالت ف اف
 357 ايسر مالعل اك أ فرت اول ارسال اه بت هال ؟

 اهانة اجلا ااكلا َب يصمم ا نمسا سل ورز ( مص جارلا

 لعر اهم بس( باعرل ىحم الق فانالل (يلعلَخا دل اواولاثآ
  لستلا ناكمةّمكاف كن اماعرك بصئملا مرج يمل اموقرل ارا يخأ 1

 ميمو ايركر مالسإلا عيش اند هلبلاب جرو داب كازغسلل
 لبا جر الاوهو اهاوارتساو بصئلا د مصدر حار مل لك ح كلانا 1

 مسا[ نسل يللا اكمل رنا كلاتيؤتأ ف دحأات انرالب ندر
 تن ار كدا ذاع ام ل قلاا داتا لح داب ياش ظ

 ا دب ل 1

 ٍيلطن كال 17 دبا طب فدا ظ
 [ملذلو تلعلا فرح نماهنر يت كيل. يطاشلا لاق اعامنب لكامل
 0 مابز تأ كوكتك لطالب لاطلحلا دهر مل
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 يتاكناد تيطاعلا جي امرت الخلا وكله تر حاو رك ىج كل دلُذ 1
 || كان اترضاخزو قحوتلا تر تلا افلام نيا ل اكانطاعلصإ ا
 .اياتزعاتطاعل تل هما |[ اخجل اجئدلا قاميأو مل با قرح يتحمل 1
 تصّس نأ د وجال اك سرس ترضايبز حولا ترص د نانواو اتي ام 3 0
 هم ضار ز ترض تريكه سلو تالحعل ا يسّتما يبل . . 1
 1 ريطاعلا مومو ا ّسطاعل برس النبأل قصبش راو نر بع 5
 ْ داما ناوئحرلب ناكت ارئاكولخن ثورلا نيحن ند يهنأ صحت لك 1
 َ " دحتتنءالضف ئطاعلا انشا اذ اه دعب بكملا درا ارسم ت اصخ# 0
 " نِلَحادئانركيو انه سعر ل داعم جرو هوك لكد 1
 : كاوُفَف اك بصنمال بلاطات ءرازييح ذييحيفلا ن كت او لحتلا لجلال ع ظ 1

 ٠ تءاَثلا فيز برص 2 1 قلو احا تلك حجار ور رول ا
 0 و هع كاي اسا ملك هن ىلا 0
 ١" تاريوساتلا ءاهاج يسارا اذ اراب ا كيرلا لسجيت كل امى 1
 ا ١ بلال حجن ريس اكاميركن مأ اشهر د يلو ويساتلل هم ج ناكر يكأتلا
 ١ | ةنالس د اهوا ذيع شؤل تاسا/ ل خ ماو لاشنشالا بان
 | يرتد لااا كادر هردغو يدم ا كي كيبإ حمل |ن يف
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 +. رش ليلا نابورلار لع ضرع اهمالابا محاكي صر او لا نعم درت درزي بتل
 رجلا يطع د النأ ل انام ريح ر ةدوطحن إم ميضارمع| مي يناثلا امانا

 1 لح دام يبيت سحا ل انمار كاذثلا يتق انه كل دو ءاشن | ماع
 ماصملا اك دارس اد نزل ناو قا حتسا ثرمورع نا ناوي 1

 ا اكسس نا جيليدنانطا امر اضا كايد
 اب اه لايف مكارم ًارابعاتل |ل ا لوصف نعل يلد تاك

 سسوملوتملا ف تراغتإ ارسال ايضا .بسانّبلا يل حئلاد دّيمسإلا ا
 لاف !لدت نااريلع بلاَحلا ءاداررسالا اع مدسي تاامهتسو لص ايشاما
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 تيما دعنا رتازعا ذه مز اوهر سم حبل 00 راو تضبلا
 ظ عيتربت نيت رع ايس ناي اعلا /|[كاي اءر عااد يزاوكُ

 7 ع نيو ايا نكاح تلك 3 صصععلاَت الكور ط شل فرحوا سأل ظ
 مسي ةلصيملا زوما ان حي درسا نرخ | د نزأ كلومكل ور تفل رت اركخلا

 | اعدرمملا تاوخد هيلاحلا ناكاعأت لام ا 1
 ت اورد نود لاحئا( ل لاخلا يماهغسس ااا عادل ا دوريا فل
ْ 210111111911 
 “ زا تمصخم ءضاكلا جيس ل ونلام تال وتلا نحيموا وةك
 تا اح ندر اهغسسالا تاو ده اكيريغ نال حمل | تاحتد رح ادرك ل ب 1
 ْ 3 1 :!هتاوخا ناكل اضاا لعامل و خد بيد وون بضللا ْ
 ةنا شرخ 1 عي !ايسو اير ضار دسوعرملا» تاهماا يف توحس و يرداو 1
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 | 3 يحير تفطاخلايزصتلا |دكوتايحتب تي 317 رار دل ته برض اعيان
 جبل اهتّسسالالكؤطبا وبيض لام ناز يه فلا يش يوديرص ار يزوا ,

 ظ 0 دمر دسلمض هيفتسإ كلاوديو شنخ |اراطبسم لو أى عل | نع ١

 | اها راتحزسالاا لاو ةلك تتم را اسما ودب بوح ويز» برت
 ١١ شحال اامزيج | وبسس ناد مملكه اطره ايرتتخ/اووموبييس نب
 ! لامبتمخإ اع ضارتعامارجو قارنلتحا ميرا | لع بصنلاب (شحا نم

 ١ مثار خسقل سمح ألام ااكوااصأ سيسألا ىل (,لخ اي توكل احس[ لو ىبأ
 1 ريكي بينتو هوؤ اعلان كل :دجواشم رنج كا يان

 1 وف اد و وعلا هك شريم ا يونا راديتد تاامفو يلوخلاباط

 1 يلم عل واهب رويس رمت تليماو مدرع يايا لعلب سووا دوال

 1 . راتأك نيل يسرا شحاإ كراذكرا نييش كنا اياها

 0 افالم | طيش نركذلا نم يدل فوز الفال ذإ
 ا نواب ن اييعتسا ن اسوالص تالخإلنا تلع(ازه تتمتك
 | 2 رسرعسا 0

 00 نمل كلل كرعكد فرن ثنا الذ ااحار عقرل أراحوحرم
 1 1 ل ليت 17 رس[ عاج تا نازحي
 كير |(بلاك يلام لم ورلو حمح رت إب 3نملا[ىَملا

 ١ جرو هلأ رنيه ا فرو شيا وشمل اونتسإلا د ع بنل
 اد 0 اعاد اهنا كسلا جلا دتملو فض اإل سم اضن
 عرخالابحرل ارك د اَيِاَحْمَحإ ناكوز ئلا اهحدد (تكيورمما اثم
 ١ لس ٌكينح هيفي فال خالك ص ارتعابا مجرلعا
 ١ هلوثوحتنا كارج اع صرنا سردلاو العاف تاج ع زراجقرلا تاو طج
 زول عي بصنِإ دوم دوم ا محلا ي ادوجا بيلا جرو نا دوجا بصنل ا

 | نسيولشلا كل اما كِل 04 ليدتلا يمرلاصرلا تنرح
 ةررتتسلا يبل كاس ناوزيمسلا مع

 0 7 رك ا 3 ٌ

 1 357 اننا دس
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 حس رع اهفدسالا ت اكن ا ئوارطل ان ياكلاكؤ ]مثلا اء لخ اد روت
 / ملا ضع اماما ةنيض راع سلفا ؤ

 رع كيم دارك قو دار يوه د[ ملا نع ١

 ' ف 0 رار انا مدس 2 كفار اا نع ماهتمسإ/ نع ا
 )ا نعشفحاا نادره لاس يرام ا كات اىيجايراز اسود ظ
 رج 11/2 انك تلال جاب عنلار استمرت يحال اتفارعمأ ١
 ' 1و يام اكلاكس اييلاوه انف كلاتنولار اكن 2676

 ا :ترجرعمتاكاح برصلار انها اعاوحجأ مئلا نت ىرلدع س ا(يملا 1

 1 "اسوأ 2ل4لان اكان امسشلاو كاصااوه يذلارابزتسالا |
 ا 4 زوما تاوخاش محلا كاكو ارم يبرضا د دزا بيرحلا كويل دب ا
 ا يل «اعزجحكلم هلَسم اهغمسالا َمييضَمم ا اسف ي ينمرلا تلاك بصلاحتت ا

 ّْ لس نيرون رن هز ودبرتلضارسن حو م ها هدام يلح ظ

 0١ نا/كل لك ر احر بز يدي َكِب]ه 5 انكداكى وس نيج اوم |وّرض ا

 ٠ ١ ماوتتسإلا هل مايك اذا لع زنطتلللسا مروي لدلك
 نال هج لت (ى كبر ىد ازاي ناو تيرم مامر خد

 كبر ف اكدييرضو ناو علو امضرف در دحلا مسالا مايسسالل نهالا ناك

 ا ريز حلا ف سنا جرت محلا ساوث دز ءلحلاه هل كل أو هيض

 كو رتسبرسبلا لرقم ري زربا عفر ثامر خرا سا نكوديض

 كردراربإما بترتسول حرل اريدك عل والا ملاكم لص احرسبللاد
 مهما تاوخا نأ كلل اد لسا نع مرق و طرت يريصرل | ريع ميت بج” ثلا

 "هل اقوا 0 لادن مورس بصنلا تايجون

 رئال م | (فااثا( و زف ردح ركب قانلا دي امان نار : !وااكقئلاايعرد هواي ||
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 1 رس عا داري مه حررنط ةلوت 0 ا اه ولك

 ريس أوو بهامرغ اورئددلااجراذد لاف دانأ: بهاي طال زارا دلع
 ظ | لباسا تسل هيتحلا فنا ناقل وجرب سوا امئارق بعسل ا حاايناوىصرا كاكو ناوالب ورجله ري ء | ىئل اب ص اسري بجاو بحشلا نا
 اهون ذا لح لا ءش نع تاورواد يلو لو هنرضن ايد

 0 أ اتا يرشما ديزل ل تاهل "يتم ازءا لس نيو عرج )
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 ثامر سمانا اقيرجاف ا[ هركلكرطرو اريك بز نا ب اها 7
 لا باو هدسام تال اب اهنه ساير دلت حدا كاكتم
 اف ىَل ازوح - يدرك ل اكن ضحا و سر فلز زر سد لوك هر يح لعل لح او رسا

 0 لاو كسلا /| بيطلب يرتب هسا اما هلا ملا انع
 سايح نأ وَلا سل احل اٍععوسرضا دن ١ رحل يقدس [يلخام ياذلش .

 روق فاك لتر لجرر ومل هملاد تن (َّشل | ريض سرح "لدرس را كلوت يد رسل

/ 

/ ١ 

 1 راجي فولت دح عير للستلا جن“ هدب
 آ'

 سسسسسممل

 ظ ا ردا مأف هس اارعو دج دال اكو ومار اصل حا ءاهناك
 ا ا رعت ا ا كلير يرجو
 نك لل وحر نب 6 نمل اك تيدا ناز نا لووول
 مجرئارشو بول (نكنالا باعد ى 0 وحد ارف (طلا

 وكن م اولا تا ند | ورك امو[ لح 2 قى كايحونأ ركد

 0 هر ايخا هيوبوس به كبرهاظإَمر ا 5
 | يف لك ايحرا كافور اطيوبا درهما جا

 0 ووسام ضد تان هلا سارا اما ايتتلا دعب بعزل ظ

 1 يل لعن ارامي لوخدلرركذ ان اطسب صن اربيل وتس في خنإ | كالا لاو اهنتساما سيو نمار هدرا ان[ صنت اقم ورهس

 اىكألا سس | اًكيلو الوعيد بل | قرح اتنايرع دالك لاحت اان

 حرس دل امنيا اك كل يل اهوا هامل هرعيابولولا ان و

 0 31 ماعلا :
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 فرح حر (كتلا دجإ أ زي إم
 نا ر جتنا مهتتسايطسغنلا ريفا

 لير[ لوي واهتسإا دحيلا
 ملا ا ىزل | هرسفب فر وايمن اضار اركي بنبان ١

 بضخ يدها 2075 3 لع موتنا ذا ( (يض بصنلا برحواماو

 تام ةاوبو وام حالا ا رخل الكرار ]حلا ضدك اردت ظ

 أو داكمل و اريدَسَوا ايل مننا دلوخد ترج ةرجرا بمسح ايحرخ| نع (ىتلاب

 حرج صنلا بير كام طرشلاف ع بجاحاضاررع طرا
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 م بجاف بحل ان تال هرزتل نو ىفوع اصل (ىلارعاشلا 3
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 ميار سلك ن نامت 0-2 ىدبز قير لك ظ

 ا رع بر 0 0 0 رح اج سوو امدذت |١
 حد اعسل كابس سار 3 حالو ( (ه] عبس تا اننا نا
 0 اك كلل ئللو مصر يلع لعمدتس اعنا كويز يوك |

 ترض ريز تلو كل ذاورن دعتب ناز ب اقع اف ديزي

 نيكي لساعؤب عيدك زو ص ومنلا ثا نانعئانن 00
 الا لوو اعباء توكل سرج 6 ا 1

 ظ تلاه ف 7 7
 تعاونا تالين الما ارث قر ابأس انف 1

 ١ اهتم يالا دوجر إىل وامان حسان امارس ورشات اتصسإرت ْ 3

 ين كيو رتسرلا بز تلق اذا كنإل كلامي | ى و ذود ام ير /
 ادخال نسحند سلمنا ب نوةنركقجت تكن تال هو ا ظ



 اجت نا لي نعاكي ع روصتموهب وها معي حت

 0 خو اا يلف جس زيزو لم داير لا
 ن[ اريل 00
 "عسر ملام مل اك ارو 7 0

 | لاي رياسا ربا ١ او 01 ' كيو كدر 1

 كيعاَو مو ءءدلسلا قميج لاوس ىاشالاماهنمرزع زل

 1 !ال وج اورسل | ى 1 قلك فك يدلل بلير

 ا 0 ا, طفل تندد ايدو ىطاحاازح
 ءء

 رو وسلاما جحرعم ل لا

 0 رحر ترضوح طسوتب برعم قع ير انشأ متاكويسلار

 حيلاعا/ وتب امل ار اجا دس إي سئلا حرش يقي ءارملا كل اك
 ب 7 هل فران نس نع تضر َيد لوفر اجان
 00 ادعس لوحعمو 2 ا هوم يف

 ظ 0 ب اوايينا طرش رشا خاتلا ناك ديد بيررغ
 سا 0 ةاماوع تالف عئاضاذ ا وسام و
 رج درسا تذييل ! ن ىىله ُىاثلا عام ةركا اوأ دبز ته 6

 امرزل نو ىلرج اما ي ساحل اره اطل اوركذل 1ك اغامللا ن
 رااقلا نأ تدور الا ضر انا
 راح باع 1 00 5 لجانب

 110 ا تايفركي ع
 او ل اعلا سل واماه األ ا
 1 0 ا لح هال 0

 | لعبا را نياقطعاشل كتارا بة

 7-0 | ةلاس وملك تي

| 

20 
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 انا[

 ماا رو

 طارح الل ةيسلل اب
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 ال

 1 ا



 لانو كرإ/هل انا )ءام كوعخالل اق نحاس نسا و ١
 0 تئاسلا نرسل نال ل ءافالخ رسل | درو ىاشلا

 راجادياًكلال اعاعو ا كاحأ كّولوا لوالالاعاولع ىا كوتا
 لزم رلي يشل ناش حليو ٍلواالعي نا دحا نهج دز اهوحَق

 و ل
 ىدارملا كافد ءز ايلا باي فانه ترسىدّحلاطعز هعلاو

 2 4 العار يوما باول د0 0
 لع

 جا رهو ل اكى يس ايل وألا د اتا «يجاما نادل د تسيل فاعلا
 هاو ىررعلا تانيه تايرهن اري نر (تلال كاز اجان نكي اشلا
 ترذاو لوالد كد ا ف ترضا وة يتاشلا تايرع ىّمعلارخ بر [كاك

 "يطاق وكب عنا امل | مادونا ك اما كأن ار ارو كو َدس الاى ||

١ 

ِْ 
ِ 
| 

 ظ
 ر
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 نارحاتملا ادلع متل تتكرر بأ و ئدلزلل الع انضمت

 مر ولانك ءشيحني دالووس (ام ناولدء يتلا ىرنا لو ىعز اتا
 تعامل قا يسوع 20011 بتطا

 0 دود | سنو |ى | دع جو هرمي كوت امّسطعاو ارطكو فارم ]عا |
 ملوث ًارطف رَكو ادري الصل كوالالعاولد ابادماس اي يال رطت 1

 ف لوا/ازعاو حراس اق ىاشل |لاعاديفارعوبز مركاو برص
 را 3 ل 9 'ارخ كبَر اردببرن يا زشل ا ضقيلعاثلا 1

 [ تراتي ناشر لو ةأرع ر يبز دمرلاو برص 1 لواالعاراد

 ”كعاول الا هدهتو ةاَسح كولَك باصاكزعاشلا لةمعارحاوإ و
 يور دايم با الروت سقت ع( بئازساب ءاناببف تلا

 ا م حم اوي[ يملا الا

/ 

 5-ا

 54 تاز اقم ام لل ياس
 ايام لا ا اهنا او لعوارَد ةرمحاد ىاتاايالكان |

 »ب 1 3



 ال ينانااسناو 21011118 ةزيسك اوما“

 اعز انلا ناجح والا
 الك الضو فو انءايمت ةثالش ل ا جس م

 ا طبوطمإن ايايضوح أ ءدبم هير اجو ترص ريكا ذ او تددن دانسلا
 "ا ملا ٌيررعاض رماه احضاو ضرم ارو انضلا ند كزنلاو ريل بيدرو
 1 | تو تو عيدها دب لا عاج اور“ باع بارد 0

 1 | فيج كفل ا عآد ايد ىاج ندع لك او يتاح
 .| يل هلل مالكم طرت ام هات زا : ارقي ف لت نيام

 ريشا وشى ءارملا ل اهكهشالش 5700

 1 ظ دج ماري عالج اععرشتا تلك نإيماعؤرباذاتساا تايم

 ما بلا
 رس 00 دكر هسا قير 1 تايلاا كى

 2 كتاب يلم أع يب زكا عراسي محو 1
 10 2 12 ا

 ا لا دل يب سا دولا
 ' سملخد نعل انعا ده 00 الكوت

 0 ايان يتلا تر يجلد يجول هاؤخ تلط
 ا و ىلا تلطب ليا نا وراد زرماعاشل كلا
 نلت لوح | حمِمو تراطم ا كر دنا يدري احر مهحو 34 ت3تاك مسعبب
 ير لزب دلا باكا دع بلاط حتا اهل عواض وع تا »
 / قرارات نابل نلعب تمي اهمعناطف توشك ى بلو ملر دام
 / ملا انابا د دحاوإلو بلح + رس [ماحلا ووين اروع باسل جداوقر / قل فسر لمعلا طردت ترك كيررسبلا اب اهضأدشر ريا
 1 00 الو بدحقر تاردإو تلم
 ا هرااحم روف ربا ى فعلك“ مالت سمرا يق حالا مروي خخ
 2 0 م

 0 0 د ع ,لعتسئ/بر
 تقدر ١ ْ

>» 



 امراء َعياَسلا تالثل | ]ارحل ن عزك يعز (تادكو هلوقوضأرب (لعرلع تعراأ

 نان ضئاملا يي نزح واعر تح نر اال عاد هتنعز سم ا فخ لعاوألا
 تالثب متن [انإو ه اغا ميكس | تو زكنو هايارركسان ميسيؤس [اوأإ
 3 ل طج تلافور ىصم ا نع سب ايلى لطم لوحتس تا ع تش ا/عيوأ

 انابسح لا اه (حد نينا ارميهم ا اسألا تندرحل ااهسا تآر صم |[ بسكت
 هلو, ىصم الغ بخد هلا كور جاو هوز نى دجي تسع كو ميس |

 يبٌدالخإىيأ تشد اوعلاو | يبلماحلا يال اع ازوح ف ىالخأ |
 رلكم مصر برعل ا سوس امئناكر ايعا الكل يف سييقوكلاو ننررصبل |
 اًصتسؤ الام ءانلل ايمسم لولا تاكاذا اش | لاح[ حم ولك (نامآ

 حميه رركفذ لا [برر اخ[ ل( يدري هنا يز ترضو ىيرضك ل وحنلا |
 ٠ لاعادتارنلان أ ب حام أ نإ كلاموَرِم اكل ِْق كلام ل يال كن
 يادي اضفإ تك رحملا ال !وإع امم لا اسحدتم 2لوألا ن اك/ذ (فاثلا ا

 يقال ام|د ارم ا تاي اوكا عورة لا زيمر اضالاو ءانل[ىئحأ
 ملاذا تسال لاع (ز ارح فررصل مج ىف ىعأتلجا ف كلذ |
 طيللاي تاكا ذا طءيسبلا يف تلاه باداعلا دحا جرراماستدلا 3 كي
 بارضألا فرحي اك إ ىطع تاق رلاعا بجو لمامل | دحا جرياع |
 الت ضوخلل يدعو ياثل (لاعا بجو [ًويز تدلي تضوخ |

 ى ل مايشلا ايف كيوحا ناو ايه اة يزوران اكوع]ساحلاو اد يز تدرك
 2 واس يِبرمل | ى طبول وإلا قركل اك ف اا ىرصيلانامدحارجت

 كودو (و ملوق ُنَسحِحيَسن اديهو ريتا تاج لا ضال هكنع |
 لاعا نوران وكلا ت1 مم انا اع لوايا ل ابعا ترر ن2
 ادم سنإء مع اسس سييركل !صوصرر يول ار دعب , مخ لوألا |
 جار حمإع فددحإماسامتلا كار يقركلا نع بهذلا |
 يمان دا بولطملا لل خلا دح نيحامرلاحلا يسال ة سا |
 بلا ثرد وبسس ن ايفو انا بولط1(يإا ىامسزتل هل يالا |

"0 

 * و 1 دو 31
 ا 7 ١ " 6 727 ا 1



 ! اجلا نب كصنل ليز هشتو اقوي نلعلا درس لوألا عازل ايار
 ؛[للكل راما لاعا تاوزتكأ يلاقلا ل اعا لأب وه (ُارَمسإلان ا دبل 0 ٠ أ درك د اكو حز ركل كاجرع ”يطحلار بو ملحلا ء نه ىارلحإل . اد 1 | ىااحت اكو ركب سمت تير قو شل اع تقطعار ةددرض الب يثاب لرسم
 1 00-2 رو ةكلاسرء( كا
 0 لعم رسب أر 8-5 ارايعا ناكل بيان

 ا 8 ! الط حيره للسمي هلى تا نام ]ووك فق رشلاورحاسرأم لت 001 || يرماللم 00 ير مق 1 ا وايرتسلا ذا 0 ظ َ
2-77 

 ا ال المو يحصل اعراتإو نيسؤاناك دنا ارم 00
 00 اه اربد نآ[ي عز اتسم ا فالك د
 اع 777 ا | تحسم لاووعرتلا ب بن سواسّنم ا نع ءر (سم أ ين عزا
 0 0م / 0 ا بع
 | كردي ميشيل |رحشمم (دق ]م 2 و اراب كل اننا ل «يحن رم] امص م ىسحا نو زبهسشا : درس ف قم انزلا كل ًَئ 5 ع ل نأ كاتلآ 1 ْ "ا ش نع ضن امي : | باوج تاير شفا مسا اجا يل عدجا ال

 حرش ماسلا اكو 7 ريت | صوصخ ا ليي يح ١00 | كيرا نلساعسزكا بر عئاتلا تاكا بدل ةلوويريتلااىا بل
 0 2 تزال بزل ثويرصملا يا تدئات ارر ثلاث نكاد 2
 : | رااح لعاناك رمال كي ايسيموهتا بسلا 00 1
 : و هسنر عساي نانا ترض ا 3 : /
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 / شدوا بن خسر قيعلل داس تر ليعلا لفت تؤلم لل '

 » خا

 2 ظ

 ار دمراارسرادبابراوانزياعينو ةيوصخو مسا

 بوصش ن نعت ايَع ٌفذدحَركيف ئ ارسل اا طجلزيعرقرل اخلق
 مالض حبلا لاق ابطراو بجلح ا بالاس مصل ار ملا 2 رعت
 تزجيوطل يذل اوت ئييعا سعب اضاف يع دلالكدلا تورط

 (ئنلو مالا فرصم اتلاف ورْصل ايبر ائلا صخور هستلا| مالو 4

 ل تفك أ ٠ وبا | نسف يغح ا | كل اًقرنع حطو إى لل ]ماعلا يع مقل ظ

 لي انجل احس [ بالجبل تلد نش يا ظ
 ُ قداح الو ٌصر اح [حرحل ىبرعن اء يرعب ؟يكانيجالدإلا ْ

 ص م كلو رع سلع ةآر[ماحا سهل ىاَح ل عارسسسلت إلا نع

 00 داس تفر ع هوراذلا ]فراضإلا كلذ ||
 كاوح اسخن مل او يره حم سوو :| هومز مل | هس

 قداصلارسطجلا اسم سلاث11ة هلو 7 اا اك هوك تم[

 ءلونمدرا اكرم 0 |ثلاوآ لمالك كارز ا _
 ذرات أدمن تر عيب / يلحس ن اله سر

 انوا ءاف سيا تقنيا لم احا اكرق عراتتلا 2

 وهاهي اكلإبو 0 321 اىكمومحرصا ١

 نات تلم تاشال بسن ايي اغلا كولا [ يقرا ريسلل اي تاث |

١ 

1 

 اف ناويزلا فكدواميرسو جرس حاول اعاع بايسزل اي ارك |

 3 لا عفرازت فقس كااغإ تام 1نسنلاب ناش هنإ كزاقلا

 97 2 يم
 مس بءنرم 11 ردا د 7 كسلا 01 ._رّئتاعن ل ءاع

 كلاما لاعا ع كور حلا فيلم ال اعاد م ييضركلا0 بف ذكره |
سق ارس اعلا لاعأ عون ايزلاو سو اميضر | رصو يك اَيَرَض

 : ب

 ا م وبا اىلن يلع كوين كلن اى اهيساي لا الكي تتتت يو

0 
 .٠ هو يش



 هه

 لأ 0/1/11010جب-ب99

 "| الح برض[ءاَفرْحاَك اه ايبإلا دوا ترضر يئبرض يالا كر
 لأ ملوبس كيحالشر صلا ل لوقو رك قيساميا كل ديزي روصلا

 0 | اد اعلا سار دا ل بر ف فجنو :

 ' 0 0 م 5 اا يفر

 ' اك نص 0 ايرميعلارسعشو سيروم لا
 17 أ كل ءناكو 7 هلا

 : الضار 0
 ” | رخارلو جر ا ىلاخيرعر ولا امض اور ص اول تاير. اهلخالل / طا ]سس ألات

 ليا ب تروس داع كيلا تا لل م[ون

 "| كنا ى انليو نطاوح اميل انا ..لتولا ذا حجرطل, صل امل احنر اوخ
 ءأ عاف تيل ديزل لبو نج ازصإلا نا كلر تيوحا سديزلا
 ا ,ديرخأو هلاعاف يزل تار نكي يلو حنم سوخا تدبر لَا للحي
 أ اربط ناش ارتأت يسال يسم ادا انعات ان انا ند

 غ |[ يان راسل سر وكذا تيخانل عيا

 / : ناوورع اة اولا رشم 2 جم اا

 ا يسر اًضأ
 را بوصنمإلا محا تاون درس ايل حاحا رماطتسا أ رس !|مَسَسلاحم هرصرمل رار دارفأ/ا فايل اهو ريكرب ا دعا اخا الت

 أ 1 هواي رك اما يصخت لو تل ج | يك

 نطلب 5
 ا” 1 ل توتا ضخ حبا ارامح يوت دس

 هوو ايا اها يا ان ااًهنوصاٍقنزاناكو تن ٍس

 000 باب

1 2 



(« 5 
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 ظ ٌكَرِحْدا امستردام ب تامل ظ

 و 0
 ظ

 00 : | مم كايرو هيض كل ادار ِلِرعَك د راسا ز وك يكو ديت قيما ١

 لم اعلاز |١١ ضراماطمل بومحيمل ايد دارو يش َدارويرجلا كيور ورشا كير ١

 0 و نم وك دامو قحةطساوب ا | يامال بوصتل ام مسني |
 نعرركي لل اوره الجر يللا فوُح روصو ارخومر هكر ١

 نجم ا ااه

 0 م [رملا ا 1 رامون بامو# سولل | ضريح ابا بجوي ةباكلام باك
 أ ْ يني يشار لع نهب هر رارلار دا داشياناوهو لاجإإ نرد 1

 3 سفن ديز اع ]ون ساوه اعا ترحبسن| نمر د / : 0 ظ
 ا 2 8 006-7 ديكس + ايم سر :

 0 دم اكو عالال ورث و [ر اوه ىينيحر د ابعي يذلا تاكرسلا/نا فن

 ظ 2 انسو د فالفإسا نعلم ال كلارا | ١
 ىندلزل ام نكي احمل لاجالا بس ا مآ اذه تارك فلير 6

 معالي عن (حسسي ه بار د ابي السويس قر عتم بررتكاباكتعر مخ 006 1

 ري كين لاجاو لي لاشلل ياسا لات 11377
 0ك -- اًمدرتلاو لاجالاو للا يب ,ممَرَو فقوويو يلع اا

 0 أل 8 يجرشلا نالاك يل ده نأ ايركو ان ل جايا |

 000 0 ابواب تع ايو مش شو كلدلح هلم | ا
 ٠ كابر كيدت اب ااا اطار سرت اديلا فد وبالف عيزوبلا ||
 جو سولو هارم ا الخ رهو لزم ليو علا سو بز ع |

 ا ,

 ر اًضالأ ب وجودبجو تاكو ليز نعت بضرو يبغرو ٍيدزوع فب
 بايلاي لوعملا ناني إب ع : [ناكبتايوصإب تا

 ]خور يحمل سب سل ل كلذ 0 |

 ري ل اتوب رق يعيبر يروا هال |



 + كراهواَسزوصّوو | ءضقراضدتا يأر ىز ىلا روجلاد ىعرشام فدحو
 ءأأ ف اراوح ضد د لجنرل ادام رحل انكر و ريشبم ار شر اضإبا بو جو م

 :| .تاوزدربل دز نظر اي وص دحا ٌكإَو لوا ليل دلل لسَسلا روص
 !| ا نعاو يواشلا (.لعافرل اخلطي امرنالك يبد ص اعز اش ناكر
 4| [ييلطي ننلظو يبا ان اياكا دبر لاعبي ىو ارخوم وربي
 ١ ]وسو انو اال ارإبا تو اماكا لير اهبصنر ُياَكَلا كليات إو حمم

 !|”[نلقوارخوم ىاشلا لومتك ا اير ضو اربسس امدح لعانلا اًنيخام تان
 4| رجناباضالا ية عرتالىاشل او ك2رألا لاثم ا يب وصنم ا ىدكملر هانا
 !|| او ورضي دل ةزاجا قرع يف كشا/اسر تبر زود نط باب يف كملت اوبس"
 انني كال ايتن ارو<)ياياقا دز ننئاظو هاي نطل اسناني
 )| هلق نط إب ىو حمم دحا فريز و حا طت/ملووو مجرملا فالح م مدام
 ؛| فدح :نطلاو لح السم تلم كروكد رمح اب أو حمم نإل
 | ماي ررلط ضمعاو ادخاو كوع تم ازحابا ص حب تلح مزار ل حنس دحا
 / | رساريل وحر مالا اف اهنبالكن اا ليلو ناكن او اه يغودسسل ا نر كس
 ' < ديدشلارلوعشنوزحئل (كيركلا]سنلا ولاعب ار خور اص[ رأت
 | هدلضنلاقركدلا)ضرايصإلا مزط اليلايلر دسار سومر الاضدإإ
 ' | هقرحعاس أ يع انلا قراذلا ]يقر اهمال هز وبما هله تابر يلع لنيرتعأو
 || ريصلافو فد حيو هدوقو ناكربجكل ديس انو انهى حكوفد
 | نئّرلا اههوزوؤصعكس اك اقريلع ترمس مم ات ادن ةو[يل دل ىف ذح دال
 “ ئور موادلا نع نزح او عرجؤمما هرم ينل اليلدل اره تلذذ | ظ نا هزادجو عليل ىلا مرستد كن طب ابَقراصَخْ ا تلتت ةرورصرلا ' | عيت لوحلاوزباحل اي سنلاوركذل اشر امص ن/بهاذلل دسا

 ١ ا ا د كمل ]ف ايزداعل اين اعد (يعهميهَسْلاك كح هنا سيمو حلتمل كوالا تم د

| 

 ظ 7 قرم ا قراج د طمواداحلا ءةهوهر اغلا س حتما ل يل دو محشي وبس
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 (هادإ جاو مف داري ياعالم وه مس لسا هطجوشل 1

0 0 1 
 1 ماضتلا تذحزارجيروكك لاليلرل عر[ رتعالا |
 ناش كونحم هاوس يل كل |

 ري تما معيد اكد ادا ادإفا تيما [ٌثم توج افرك نأ ٍ
 وا ايوَّس هاب لوول ب اذبالك ثييزلا للعو (لعوخ رمح 47

 لاا تاس ل دا ظ
 هج ءاائباعيلل ا يريمعلا تا اذا هام لاجئ [رخاسوا امد »هاي ||

 مل رثدر او كلل ذ اوي ارامل انس ناتج أير اهلنا بج:
 اطلبوا قس كل سهير كا ضيا بح توسل دن | ظ '

 هر "حأ/جاحالف جيتس لست ناره مق اح دريم تال جرا“ :
 ١ مر وع رش بايب واه يابت راما كلاكج ناجان تالا /

 ْ .ةلابعفزم ا ناراخإو اياكاديد تنشط دش دب: يسم |[

 توتا نا لتيزرتحار ايس ويانحا توا انوني/ن تناآ
 ْ سابا

 : سايل( ار كح سف دحز والك ع تاحتساودب تحتساوع |

 2و ناكمإر اضإبا ترجو شال ىلا ذم نارين اّتسلل اصرغدن] |
 و اعازلدلا ازكي ل هوصتم ا ن اعباوحو هز)و<يدراهطالا ل

 , (رزرمرزا درا رابعا اراك يسلل اياناكف وح ا [/ةغاشإب |
 ف ىح كيف اراك ايباد اقر ةماعلا مرش ر سواك ارا

 _ | سيلا رعا كوت 211 ١ بيرم اس زعاقلا

 أ , نجل تاجرا ارسخلا . اا او ظ
 ا 4 ارسل مراسل نيابي لرقنايراجا ١

 0 ا ا ا 1

// 



 | لا تامنجالا أ ميلعض ربعا روزا ضو او ظ د ا[ لازال ييلادحسولولا نلت بسب كتابا /
 نأ زيرو لحم 0 ا تا ا ا /

 1 سا |نو 0 ءا لعد (سنل اع وسم اب لوكا 1 ا 1 مز تاير يلاتداوف تارك اثنا ارامل . تادالاعإ نسال ميا جرام كدت بسم ا نسا نال عل امال ١
 ناو( _بسلا تا نال د وتوسيع ء نا لع لوإرا عياش اب ا 1 | كرشس الو ءا/ ع4 [قافلأ اسال توسل امال لَك ا | رمال له اشخ سارا ارعا بالا كلتا ناد 200 ةوزللا 5 / انساب ا ,:له ل والا ارامأو ىااعاياتلا ا ٍ عيبا لوألا اعل .اكزح ىلع كاوا ار كوخ انما

 |! لالا انسأ ناي لاهل اهنا ماستر من ل سا ل ظ 1
 | الملا انا نأ اوهلسا تراوحت لمالانشا بساوم مار اغلا ف
 2 ا تان اربع ضطرتلا نسم انضا ىف حراشلا فاح ا 1 0 [ملعن ا أعمل !امدلذ |يسسسن اعنا يجبر ييشم ا نب اثّيسوه اا
 رمل او 125 د٠ دوحو نأ إلا كال ردح بل دع د ك [ء(نحسرع '[ | نفل هساوألا دوحول ىاشل | تسدد ملرق تارك ايفا نازما

 1 1 .وزلل ءاداوأو نا (ولحح ديك رمطتما اما يملالع بس | ماركا مدع ىلع يآ كاكا كمر ريكو اكرم توما شملو كلي 4 ا
 1 يل ملال سكب ا لا كرد تاس درا خس

 | رج (ْئَس ( ان (لراعاو أعلا (َمَساَب
 1 + ان عيال انه نائعا رحاب (ىم يضم ظ )ا / ”لوت يبا ز اسم اولوملا ملكان اين تبل عباشلا رموش هنعاك ظ 1 : 01 لا هده لع د ا اا ول 0 ره اى ارجل ا (ىَع (ىياىلعت ([1ت اعنارتعا زال

 يعم لا | 0 ش ١
/ 

 ش



 دَعَا يي ح حم ازع شدا وا ريس دارنا

 ءاادلاطو نجع قدالل وسلا تلعب طل (وهَكي اطلا ملعَقَمَك ظ

 ] تيب طنايا يي ىلعلرل لاعا رمل اذ [و ين د الل جسلا نر فيز لكلا
 ظ لطول لرجل“ اهنا راح كانا تا نت ظ

 تست اهيل عاتزدكو كاقنا ىلا لع تا يؤ |, ىلاوهو فو دع |
 ش الئسإلعو رمال طا رجا لكي انكا شريح « دال تحسوا يأ ظ

 ق 0 د ال ازوحلا لتاغق لصف عوحاد تامارتعأت اجا" |
 اسلام نسوا ظ

 3 اشر اجا ةرعطو علا 0 كئاملاغل لو دال ادت ناسا وكام

 اول تود (ىا

 086 00 ع قبحا4ا كام همم كال هر ةراجا لَك ْ

 ا رازنيجوملا تابلت قو ل ]باز جاو :انسلا ثم لات سيقركلاد |

 0 ا 1 اقوم ديلطم 0

(«2 

 عجول جي ا ءاوعك | دهولع انين اذاوى أ لا دلو مف ى وهنأ قرليل داك
 يمر ءارجلاد جقلا كك نايل اهينعتتو نألادل دو حملا فس# عز هيلا نم
 نا ابر الرظكىق يلطارعك لاعائ يح يصل عنز سلا ثنا( ن اكولق
 ملاذأب ا[ ليلك ط موعا فكو يمحي مشدحم يف دابجساارهو ايرشلا

 لضوعك الكوي كاوف ىدالاو كطلاوه جلا ت/دسافوفو يدم

 مات اع دالك ا كءاسانا يا

 نها وكلا أو جو 1 طشلاةساو+ام |فرالل ايناجاهينات
 2 اتيلاعن انيق 2

 رار ا ملا يرما لو
 يباشلا كر 'ف دحر مورا ر عمك الان القال ل اعا
 ' ن انهن ارو 0 تك (كلا لاععأ كريو

 نسا نو ىدل اطيب | ملاح [.كعلا قيود حم لو 2

 1 8 هدوء اولارات جر كإءاَد ديلا بي ءاه نارا إلا



| 
| 

| 
0 

 7 60 سل
 0 8 . 0 راسل ْ

 : | ناوتمدت لا دباعرفريزعاعلا نايطم د 2
 0 نرش الا بنر اعضاء سيدي لسل ل
 حسو اسمك يح

0 

 ا 00 1 الاس | لرغو [سجشلاع هسلاو ناوحإلاءاسرتل اتم

 ا 00 داعانلا ايوا هي بيسلاو هسا

 2 77 00 "اا يح اوالا نوكيا ونا نإدس لوكاس
 200 / يا يرلا ناؤسَم ةلاودلوت
 000002 يلا همس اي 54 تا الاي

 دبا 0 اراك لطم اى كي | من 1مل غن اعالص
 اف ادحاو ن وكي كوحتلا ده ا
 يريد كلش راج ام هايم ادرك زلدجللا

 1 22 ا 3 7
 3 نارعاَو ل "رض ساريزكي ا |ايز ترضك

 3ك

/ 

1 

١ 
: 

 0 0 + اوه[ رم مالا
 0 ا .

 0 ا بتلات دات ةطو نإ يدل ولع
 قفرعت نول ىف ايرخ تيرخح اصر بيات اوه

 ' ا ' نايل دوحملا ناقل لوحتم ا عا انجي :انق ءاررطب

 0 0 لاو اطءااي شل احالصأ كتييير دل دلو ازابعإ| يحب
 فَ ادم تميس حادا ين لما ابرج
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 ارب سنا فرفر فقل بسط جلا

 در نا يماحاترضابداةةيضؤس عجل ارب

 كلور راع هرلا شر اشحب يذلا (بد اح اك ءإ طم اوعتع سيل بيداتنل
 ا هلوالا نأ حم واللى حل يش اًضرا بيدا برضا *

 7 نايل تخ ا وستمل او حل افاق عج دا ليسو اكناحلاكوداكاتسا ١

 كا لاه .لواميو ير كر تو جاكار تجححتا إلا
 نوكتلارداصصم ا بن بصتشدل الوحتيرسيأع نإ كارين | لو م

 قاض ايا ير بم ا ءاح قل از دحإ سكود ينو هيكسر راض الاخ
 ر اى مل سك وملامرروبح ا لَن وارتحل كمل دراج |( ةيلعمل
 رمزي الجي اقل ت دس هناا

 ”لاحلا بايو ىك اًبإعكدهج تلغف كى سر انل |! به دوه امنع
 سرتتلاو ىذح ا رسال سل شالا ماو ا كنيرصبلا بهكيز ظ

 ميا يا ع( ولا ١ وسل | سل ايي هموت ] هرنحل سمر اللا

 روم كلل كول دينا تلي داو رسسا دال ظ
 "اق ىونحمل ار دسم ا ]بص م قئعون اريص نيرا تاناندتكانلا
 واب مرا داس تا كتاف سانا تنم تلق ظ

 اسرع د صل ازعجيإ اسئل تحلم 0 6 تاتا |

 ا 5 صد معو اعف الطور 11/7 هوم سك لا
 لو عمو ىلطم لو خشن ملا وحمل 1 حرج قاس ظ
 مالمنلا فا ارعرم ترق آن نرسل بهذه ديول ظ
 اءأو وعم عل نيش نعل لنع !تعيياا نطل ور اللا |

 نيام ]هنآك بايلل [ تل اكمسوق سمى حم لا نإل هس آل وحمم اب «٠ يٌسول ١

 اهنا ك كنا دزاقيلالد «ناوصْيسراِيْحلا نازي كوالا تماعرب يالا ١

/ 

( 



 و
 ( ف قريصاو ت نكحلا ياسا ظ

 اراض ل اهيسإلا تفل

 ةقيتحاعاقزهامإاءداتسا

5 1 

0 
0-5 

 زول كتابا ها يحط نمل انهن ذالاو جلزنس د !ميسفكو دج
 سل 11| نكو مإ اللا | الري صو دب حلوحتممل

 / ينينلا والحلال ار وحقل فتم اغخلا كاع حبو ادب
 قارموادي دبل 'نرديس_هاولاناوهفسو اناؤأ لقا هديا كاعت
 ل 97 ,,اراخل ١ تركع 2ف ملوف ندر عا ع عبر (جرعص هريس ك ل, حبوا هل
 حار هنا وكل افرك مدان ارشكه حمو لو ميقو بك وحتم | حسي نأ م لللا

 |! كرد حل اهو سرم سيل لاو ب لوس شيا تو ذك قسري :
 ىناقريلا داسسإلاو بجاه نإ و فانضيشت اس اك اًهدز ا تصلب

 كسلا كور , ايحا | نه كاش 1500

 هلل يعد أن در ااهبإرما اجر وصل اوميهالف

0 

 . | يضر اككلاعكلرا اهياحنل /ىدحلا ىذلا ىاتاصلالل بيف (بلا نوكيتأ-
 ز|| اديء تنطق ةثالثلاو سل نما لو اديك نجا يل وحتملابد ارم وكي ناد
 |[ | ا ايف قدام ةاعامتت > ال4

 ب ابوه هل وت لاح دوجو باهسا تمزج ا تأ
 ناري وب |نتكا هركفيرحا زعانل رمق يلع حتي
 |وحتملا تان [سمل ا سؤ نيرا | ىرسإ//ىالط نع ايدانتوا
 اق هير تللثو أ ويركلل كى

 000 ياس ماركه اءجاحأل
 رقم واع عايش وك لكلا اهمكسألا ىلا نإل تتقاسم يكد

 ع | ىازعأ ال خريلع

 | اهارو دم تاّميبح سماييلع
 ظ 1 رع 0 1 ارم اواني 0 ل اهني ضتماس لس تا كذاب

 0 لا | 2 ظ / ةيص ز برس دل ريجزخ الكا 85

 اديمخما .(نألوم ل اهون 0 وو[ وس
 اع بسن ا عر اديس ٠

 ١ م امآماسأ ننديدلرج

 ل
 ١ كرتسنأ كلدزءاناا لس اعتو



 5 لقد تنام دلما احا تير عدلا . ا ا

 ترا لاكولزا دريالتزءاننر ل: انرهظا ة ايقاعات ا ميل ام لوحممن اقبل ا]حنل ا دانس إرييتحمل الا لعامل لعق يلع 0 _ ا
 . اعنلإبانتكألا فا نلوم اسماعيتولا د همر ا رتل ماب وشلا تارا ءاوهدوخا فد ادا سحات اكلت يطع ١

 ملوق ل دب لاَ تأ و 11و هيما هداتسأر يشيرحل د اهرلوف يش لو لسا مش كو ل دراج الامال 1

 ,جارخاو اشرد دبر سعأ ق ايار داخدو دز دي حرف هين ترسو د |

 3 ف در ابعالاب لالا جتيااومرمحالكس 0 ا
 ظ كون انركدا عتبي. لونملا نإ قو + لوحنم ناب حرض مشد 1 '

 ياا را ءارديس لج 0
 ختولابد ارم ا ناب افيجاف رة تدل املا يلهون رساكحشم تعامد تس نق |

 ردا عت تكوسيإءاَمل ]حش لوجنم اق لَك تا ىاري اي[ قجلالي ريل ختوف ا
 روغحلادبعإ و لا كلاك بلح ائ ل اوجا فسهو لوحنم ا كلذ رقد

 : حزم أو اهبل رارلاوانابنأو اداا يشن يوتا تن نازمان اان يت

 لصف عيرورب دارملا بجاح ا تيا وعي فسحللا كل اكسس او اورت. مل او لاكل ١
 كل انارف 1اس تسلك عوس ناؤتاز هالاز ةتيا ايلا ازال

 ءايسااهبلا خل ارتشألاّيسسن تلو الورعو شيز كرتشا قررشب يحل [نصتفي
 عع افوركذ ع 0 انا سرإو (َلخب رس ا ٍ

 ةهحرصقامر رع دلف [رعَوبَر بر اسيل ساو التل مق و
 نورا كزييس ]متل كات تءارعنسه جنتل ا 1

 ىلعتاحتلا يَدلَح يااءاتل الفك لع جو يرصْس يا ام (نكيش ءا(بسا
 الك. بورخللحتل | كلذ ِعَوَم 7 0 ارساريلع لطي ناب بلع عجرم ا ظ

 كاوتافد برب ضّرعلوئهنل او تابعا راكب نويت ات (ّولعتل كل دم ١
 السيت ار اوم اسف ,يلعرصو طهي عم يلح نك م

( 

 ال



 2! تاكو وعا كابا اي ديزايإسا كاك لين سن اتت مشل جاف اعل

 1 557 نزعت 1111 ا فردحطسار
 25 : من ا/جحارخح 7[ ز انا سلتا ديلعت ليو ل ب تيرم

 ١ رفلو 0 ًاللطسأيئاتطس :لوعئخ أ تاما كب

 .. كر يايرناه يقابل ا ليعافملا رخو للا ييشلا كل ذب رص كور عرملا ى مالكل ار
 ا ايلا د رسلاو لوا ىبوا ليدي أو[ حنلا نات دحاو و

 ل 1 بياح ا كاكاو يدانلا ب لوعنملا ندد ياي كانلا تر رز ةنعإك

 1 0 ع 07 0

 | تسون هطول كنة

  نكإالا ورمل اوال اختم يف يا لعاج تناوزعألا ىذحت سأنبع وعدأ

 || قاما وماكو دات التر دس ع دا و|نموكد ابوزحنلا ىو ذن يدانملا

 : ”ايعالل رولا بسن د دحلان تسل ستنإلا وص كداخلا ا
 / ماب ميسا هر يزمتو رح وللي دايانإ شكا ىاراملفلاخزّيحلاو
 5 ؛ ءائاو يالا بصب اهأو / ىس ايري رينرم بسلاو نال اك املا
 اقامت ]عا درب كرب نها اظل تصل م 20 10 0 يلا مخيم هرب | نانا و ]حاحا ]صعيد اتم لا بخ نأ ريال كراك ب خدع

 ا لالا 1 1 05
 1 "ليا ثالش ف اطْحل بصيام يدانلا ناو عك ”ىدايم ا تحير الدم

 1 : ا ىو دىرعلاداربرملا اذهر الدلة فرحلرخولف ايرمس تاكدا ا
 1 الرووورحم ا انببحر يدك ناكناروملل بارعا جر إم مَا ناروهلل»
 ”) ضاخسئامر[م (يسيامالراوك الم يراك ام اد اش اا افاضم
 ١" فود انلادودانر زن ازا بي دلميؤم نال رداع او لوامارتعلاب



 1 م ا

4 

 اشملا ءايزها هما 2 0 لي افرك ا لوزن /د ارم ار هرردرا كرّم ا
 بلو اخريؤ الك مزمل )ب امه اظنل بضلا سال آي يدانملا تكي ىبلا |
 مسار ص اي ملي رل احن عرتخم ردي [و رب لوحمح م اطاذام ب ضن اعآو يان ارح اري دعت
 قايم ا ت ]تع اسد رشف (ذع ناكتاو (لعنكصلن ارهاط فانضالا كيلا

 نسح اب يصفا ىد ايعاناماهلوتربلا تاضالاد فايشلا عوم / او الع سيل

 فدل و دبع تلا يع سلي -

 : قا وام 0 اكره دلو زب ارسم

 . مشو اكتب هدب هاك اضلا يش تأ تيما

 0111 الا كلذ ء اق ةرطسنامأو د لبز نم
 دلدي ريس تيسا ذا أر نا وح اء ل اكاوس دحام سلاسا

 6 0010 رجا ر اكل يحن يحل 3 علا كا 22
 2 كب اه فوطحلا حان لحلم
 رتل 22101118 اسما دلجراب وع المسا ةرعما در لسجياوج

0 

 ردا كلدنطرتشا اًمأو قع :نلخامألا جف يلم |
 ورلانمو درنلا تحئامج ةكمسا راجح اج/درؤم ت1

 يداتلا| عع ركارناعاقر وأ اجت هاا ان ىالذع كرفت >ر ان

 فرت كاع .أ او را ا تامل (نصو قاقلاو الممل ةقرسم أدرتس أ
 اننا اره يذل ار اصتخالا ف يدلل هل ايي محيد |

 0 انس د دست تل ظ
 ظ الل ينال فايتر طايل لع ناشر انصماكب ابي

 3 تال 06



 ا
 / الا لم هيسو ت اضل نإ هستلا ق رمعو لع ل ديؤص يلا | حاجا بجاح ا تا مالكو تام امص لوصوم ا تامآلل اب قرحم ا ا ىن تك | قوحرل اركب ل لعاو ديزيرحاو ماعلا اه را ستامع تاشم اديشن ماشا | ابادو ءروغشلا ارحل ذكا هلا وست طعما بلدا لاعجدج تارا ويف

 ١ لاه سصيدارلتحا 7من /احا م دراج ا كركم وتلا تنرراخعإك ىجرص | [هلعابؤ يره رالا حرت دل اخويا ءركد ام نك و بويو مهكر دتمت / با | 01
 | ركراصتإلا راحه نبا كاكو ةللاهّتيإ كيو هاواءاحعل تعلن بصل حضوم "| فون ءاجر لعلك ير يلع ايون اضل ابءيمشلابى م اق توخمم امك ا ضسحتلا نالورضإع اهصن جرت نصو ناقه دوصحما ءَلا يا تعجوت
 رإ لاح ا ف اداعلارصرتسملا ايطعزءافت د (ه الع بخلع ضرح ىف كدر ملم
 7| مساّنوءانلا يف ميد( اياعرئرباسأن وكي نأ اها ٠ بصتلا بع ار رياحين[ وسارب يامل ان مالو اعل اب همجشلا | لش أ وهف ا يحاصيإ ام ىل اره
 , معاشا ايل در شع ونئاوشوتا تدانا ذاو مش ألا كل ةؤعمسمتم
 را ايوا تاضما يراك جا ايلا مَعَينَئا امتع و ماا وفول ١١ لاكو تورعاكب ايلا ده ئو ردم دئاعشلالا يك ئياماو تلإلاي غانا ابر
 | اكاولوريلعى رحم او ف هرلمحملا عوج دانملا كلاي لَ املا ريلع
 ل” كاواهن دعه ؤمعا تر دانت او حوض افالخيئالث عايل اند ديكو رخو ابا ف رصم ا ك اكورد ب مديح ] جز كي نالكو ةشالكاب اهلا
 را حمو ل |نم دبر جور يق امدح و وأن | ما متحد ا يسخن لأب (ب| ىلاثلا ورعو لوألا سرر تيحف تناكزإو ومي | ميغ يم بَع شاك
 .مةالب راد ارك حر تيح تلاكن او ءلوص نجي مل اكيعدذلا لح اا كه نا ااه (صل ار سح ا ك اخينا دوور لا قاح ا يف هسسيكو ان ءداعإ فدرخَت ا
 را نوخم ا رفحو اك| دا ئجب اما يدانم ا نايك * لك ائاع منيح شالثو
 100 اما رجه ريد برأ ا خ|الا كان نام ذا ن اهوا اساكير وعام دلو
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 ظ 7 0-0 كار فطن لعمل 5
 ١ ارحان ل او متاحا زيوس هالك بضيد و ماك فلل اتوا | أ
 1 عيب بر اتعاب تا ةراح ب وعن لسلاب ١ )ا

 | ليز : بوطع تاق ديد براصاي كولور يسم ا ايضا ارت | 5
 هينا .ةقرلعلابر اص تبصتررصلا قف أرش !اسباتلف كراك

 م2جلو و اكرم ان قلو طويت ناب نانا فرح اء طساوب ا

 ىشو >دويصروم فرغ ةراتثولي نأ هوت هدحا اربد يانحتسام دحام ل ايعاملع '

 0 ا/امنا ى زام او نييقوكلا بع لسو ي داس اهئأرويلل بم دبإع 1
1 0 

 لا اههزجو كلاما كزام ا عدو ص وألا يراومت ل ئيحت يدر ١
 ,(لطاكنا كا | نارك ت'دئعاسأ فن :(حاَم < * تنكرع ء اع[ انكار قل ِراَحْيوَم

 سم[ ءوب اان ياكل مويرسأ امرك كراك انو ب تروح ىضعرلاك

 عمل كا دود وداني ء الأ بعت تحايل اي يده اا | 1
 ٌكرناسِصَرَعو 1 ييتونلا تع دان ام نا اهوا لصآو ٠ خامل
 0 ايس اكورد 0 هال اوء[دونوضورحلا |

 يانا, كس وون داسيذلازحرلا برص 2
 ظ ارسل لوكشاز هؤوام ا كلوا ثعنع ةبتررسا يييص
 أ ّى 1 يرَسْف اضأ برا او ناو تسااياذم ا ظ دار عنو دبا وسلا تبا كل او وفاذمه ورعو دز (نكاك ورحم

 ا تاه داني تاو ولنا بسك | قمل 1 0 كاضل د اضرب مورست أيا |
 ١ وه هرلعل اصلا ببسب هلوعور سنن ااا يد انم اس سدا عج |(, لا 0 0 ا املاماخممالا لطلب رسل اولا تندوصتل ا١اعل هرياعا'
 وعول ادقو ذه امللاو لايت ركل ]2و ةعاج دانا امشبإ بف سأل
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 ' ريخلادوع ل مث [ىكادل احتل ناو للا عشري يداتم ات (-كلاس

 0 ةكرعلا د روم اي بانا م كاملا اع

 000 الميول كارشل اا يو فصال الاس يورو ترفل

2 

 ا كار تاور دينو دع [تاطخح او لايابا تالارتا 30
 شا ١ قة ريقرياسإ ون (ىسا دان يس ءوهو الحر ااخ '

1 
 1 َ ناكل اى تسإعملاو (ءارملا روس ياملشرئلاءارلاوأ فااوا
 | حتلامإ ع( ةرسملوما لع اقرسإ امل وحشسر ورم اور ا اك يييعارور جماع

 7 ١ .لتورصلد 11 لعررمصل ا دوعو لاحق ياكى دانملا دا ييريحأف محلا

 ' روارك اد قريام علوم بالا ارى ءارملاءه تحضراوعرلا

 1 د يل ع م 0 'ايدالّدل هواي | ايات امأولو سر ا نالوا فاكل جعو العمل
 طعام بتاوبملا لال ف اش دياز ع لاوا قرح اهي اكل الا يديأرسألا تأ"
 أ | للعسل بيغاملكوف دادي باطح امام هلتلا اسالا تا
 فر [صو تن ليلا دو يذلا يضملا يري ىرج اعنلا فكن و

 : رنا اسفل نوح أل 0 أول ليغ -
 ١ ءاحإلا ةهجيوقل بيرج او دارئا/ا ربع اهاووع وم او نط

 ! 2117 ل اعلا انحلت كا لحابوفاصلا

 "ل اوحعاسه ءعيأمملا نب بج (تلكوبْسلا جو يف تالتخألا او ملا
 ا لكرا ومطس ارلابولو اهطيوتلا كل ذل بس اسوأ بسال بس آنم اد
 يودع ب لك يغَصلا كلل ةندوصتلل كويض اكن انحب عل اشم ا نإ
 هك 0 01 سا نارا و عالي راسا بامإ لبو
 | وعل م ]مي اذ

 رم ةركذ ايو أش ايي رايتس امن انا ايد اه تاك رت يللا رجب ور هلا نسكا تلأ ف وولاة املا يدانلإبر دتلا ل ىولد ملغ اع بع هاا انقر دل اريج ال تال
 راش ظ ظ ظ

 نسف طال و 77-97---- »دس "نزولا نا يبل سلس طل / تيل راس ب نهال”( ن> مدح / را سا مآ ا خ1
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 هلوق دا هر ايس بل ما د ظ

 3 . تو ا 0 هر و دَسد صيدا كفو يبا يق هنسلاب |
(2 

 داول اعرب املا نايرؤوكلا شب تكور ومش بف ةنومداللا

 برز انو دعا قي ناي لَ لستم ايل يايا انك ا يف نوكيا لك رتلاو ْ
 < مللي دايرخ راند درع طيزايققاضإلا ف لرش و +[ ىف

 تاي كفرات ل ايوا رع يارا راحت تيل

 ْ ىاَك ايدطنل ناي ببحبا نوكسد ادد نالحر انه ياوجل ان نالاشملا ش

 قوموا تستبعد قحملا دا ورحم ا ليل تالا مهتم ١
 هاب 2 تسل 2 درا مولعهو انيو جتيتلارشر هلل ءااعإا اتاضعس اب

 70 عرشك لعب هر ليل دع ةلعاصلا هاذ ننئَكتسم
 395“ اًفوصوخت | |]/ + در ادع يلب 1 ١

 هلوقن اكسا | دو 1 غو اكن

 ال ا مكاَسْإ يصف مجدنا والفلك نركلاايالنك |
 يمن ااد تيك ل0 اء ءريشل ا تل كل اهيرّهش ا

 ممإل ورح ا خااماو يخاف ايل وم لي قاب محد سيو ريع |
 ٍ 2210 م "ايل اري لكي |(َي كلومش | اع دوسالاهي (ي

 .ياببوغ ايو[ دي اي تارمت اهيككشتز يلق الا ا يا همام
 اراب ناب نعوه تلق 00 2 0

 ياي اوك ملا (ىيق نه ديدايدلال تيلي مو تالا كر#
 انيتومو لسوء اس أزحالارهعب حرخو ىسح ا ءاتيم د تيلابد ١

 0 لا ايلا اضم ا هوجو دبل خن : ىاجلا قر الا ِه اا فرو كارتا |
 ياابو عن عزارتحا ع دكلض ناك[ ذأ عسكلاب نسا اكمل احائساو ممصتن ||

 2 اً ءذتو احح سه (ي انآ كافي عاكوو أضعلا كل اَي 7 2

 00 01 .ةاسؤوؤإع يطل راب لالا ا

07 

+ 22 
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 0 ' نيلتيويراوهااذ | رك مو لع اترااسونا نزح اير صؤت قمل

 | "اصلاح ناك وا كلام سام اكل شفو ودع ابو رعاي بل اهنالئايلا

 | مابك نازل الهكر 5 يلام قال ديك دش كلاي
 ' "سنلوورع دوجوزقاهث كحر تعد كك اشاإ تاايلا يباع سارا

 " لا كسا / اراب فيطل نوع زيت سداو قررا اًضاَدِج

 0 تغراُ تل حوتان ءساكنا ف الا |ممسم كدب اهئ الاهز ايد دح تلا مخ

 ّ تلاوته رعري بو تعئاعو السا ناو نم ا اي يت كاوا

 [ فا ناب تاتكاس اجل هر نلابحوبنكسا اهلها

 1 | 0 زخ هكاسا وتمام را (ن نات| مندل يشم ا
 نأ ' ءىاثلارجواناهزصا/ا,ئالف نكاس ايلا توشيفو ى زال بجو او اض“'
 لعوامل ركام ةح ىرضتللك ايل | ن دحويفد
 "محب امر رخل اع ه اس جل اذا اح مايلاومكلاق فجر تاوسالك
 | بحيلحلاو قرح ل عاسأ املركب ايم عسحل ةيئتكلك ة حوتض ايلا تريم جب 1
 نأ نابازه نتولو كرش ن اكاكف حإعيف يلا سار اسك رح اعجب تأ
 " فالعلم لا 00 اولا نإ بجاد فرح رجيم يع اقاريو انلا
 / كلورفنرجا سا اب الوم فخا | الما شا ايلا لا دي رهو ءسس اك ا ردو اهو الا

 0 | يحفالار تلا لع رحنا ملام ا ىسأ ا 8
 )1 ف تاهو نكاساهوب إب (نسل اارايلا ىذح تإخلاو ىف شار
 ١ ار يولاو ٌبنكسلا تاكا اد هححوَسمَم
 الالام كلا ةركلا لير ونا حتت هنكاس اياراف يطول | ابر
 كاع اراك سيرا [|نلا1خاماروسكم باك ىلا ير غم
 عاجلا كه اطناو َناتحرباكانوتااهاضمأ ادي دان |/داريثز ىف
 يع َت لا كه يايا هرلتي اقورنا اللى يعش اررئيشلاِلع سلا
 ا او كلاهجاراسخت انهو كاملا يشل ئه كاؤيلدبةفاشما/ي تلا

 رت

 / و
 و



 رس

 ١ لنا تاسراوكلوفلااذم فدا كدت ايتا جانبا فدل

رحون ددوايكل تاعايضل ار ابو اكان بل ءيضتن نإف كلي 1
 تن ايحوبارل اك ام 

 هس قيول ناد ءهجمعلكد ىلا ةلسا عي توعد نابت دق 0ص /(يد درت نتا |

 ' تملا ضو « حل طغب دع سنو هاك تل أ ممالك تؤ مريع

 1م وق انو كرقعأ كت راي كولش ظ
 فسح 4 ىَش ل اين دمر ما و (بلارح

 مشدْرَل | نعماإماو تنل تان ياك ل (ايلوسيتع امنا[

 0 ارمل ارح جن اول 10 ا تاخارّدعأ

 دكا را كلل فلافل يع نيالعاب ٠ يلا
محد حاو فرحإع تعضودلكاعت اله[ تاي لاموق به نق ْ

 1 و

 اف اهلك خايهلوصوم ااا العاص ايف نوكسلا نارام م ةلرحأ
 رت |

١ 

يساوحار .تءاعؤيان[صادنالف 3 ماسلا كرك ! 07
 ن

 ركل ايلا قدك هج الغ ىفىئفوكلاك اًنّول اعالغأ ٍ

 فو ربل او ايلا نمنح مل او تالا تاماقلا ايلا لو ريلعإ |
 كان

 0 لكتملااسيإإ ف انضمي دا لكيت اسانإك هج |

 _ لق لقلاو فذ اب 0 يت /

 ا را ازواج قم 0 اورسلا |||
 ”ر ده لابس اوفس عشا اكد ايلغ(يرمح

 و لف ةوالجر جنا اي نع ياعم اى لالالجا نر مالطز ا ىئقلار :

 د اميلءاليل ديف بو لالا ب دحر ا/ءا ايل! ]جا[ ةرهاظلإتا 1

 ا

 ايضيرعلاولاربإ/ ب كفو هل 'كوباإ ب اهيقر زرع هم كلا ع

 كب هع 00 هال 114

 .ناكسالكلاتف مزج يضح ع جدك اقاليم تلا رو

 ُّ ىرخا لكلمات حست |ءاعت ]و كَيدسع الام يسرك ارت 1ا/تلداراصضإ)

 1 ها اهو نجف ايل (صوعى ل1 نأو هو كلل درت يفز اكشا

 علل

 : 8ا ١
1 7 



 (مرمااكن ألم آلا ا 1:11

 انااتزاب طار امر لاعم (ه رى ئاضإلا ابو ْ

 انوا تحرتإلاب ا برصد تقأ امو كن | اي سالك ا :؛ 1 7

00 
 ' اماشتا ٠ ظ | لاق دكا :(سورداعلو 10 رداع هلا

 | امم وجار - دووم اشتق انتل, دمير شوا ل ]
 / أ ىا م ىا قولاو يلبالو َف

 | 1 فيولا طعس و
 المل كو أو رسما ايلايرتا/ن ماس بل ا يه 2 ]ان اليهم ان يلو يب لبحا
 أ[ [تيئاتاكو ا روسلمانايلالاديا اه ىدحإ خامسا بهو | دعنم امون سر ئأ ء يد كل ذ مجوت تيب كدر | دلل د قارا ءلوبب اف قيل اي دلو ا يهمل يداوي وبلا حر رامايتسالا تاي 0 اذان (سالا تا تدل | حبو هس فو ىف 21( ىرحت ا لاننا
 |! (يل1 نادكعل ءا, !!فرحاتلا كابرس تياتاسرمعع ريس كد

 / اجلا اكتضوعام انو عدت اس اياكالت قى :ىلالا 0 1

 0 00 نا يلد او ةناسبو مدالع و اهريلع 1 5 |
 1 2200100 نعل ديالمن 01 راو لاكش
 | تيرعوساس مورا يف هركذف همام اد اهحضوعو ىلا لا يسن 18 دزص |مكا |ناكيادصالاعم اهلمإ ءارايكرت | ىررحاي نع ل دب | نايرقا رع ( ناك اناوزتكا كلا لمت ماك ع بج مما
 ش كتان كرذوكلا به ةوتسرحبل ا بهذيوفأي تل دءاعإ

 نإ ل اكول متانوأو اثري
 ! نانا تردد اضاع قبا! نا 7

 0 ع || اعلا ضدامربغ ير اجلك يقرع آلم, 2 2700

 دحد ةهبسع 5 »- < >>ي

 حححا

 هه

 تحس اكتم

 للا لاس رو ظنون اعلام( .إع ءر قب صمت
 1 ”ىلاايلاح مود قامل مالا



 5 ل

 انا ومر اذ يارا انا رنا دهر تينت / ١
 9 ظ كلل دو اهلبكْلا يق ةرحالاو تاسجتم نانعللا تامامو لآ
 1 نيّصوع بح جأديف 2م لاو دتم(موعمل او شوغلا تب حجل
 9 لهو تام ذل تاع نعش تاو

 ..ةاكمانمارخا هاصوب يلا تلإلا يف هش تلإلا فاك حرس يك كلام ني:
 روحو لا اي ساب تسيلو (يو رسوا مات اغسسوا|ىن سيكا ١
 20 اج ياك كت هآ اناوب تبا اياك امئاوج نلتخأو تردألا هللا

 ثيدرعلا تاره 0 وح اجزلا مسد سافل ارّحجوب وإلا ١

 دع يدعو لذ ىف كوكرقأ لفن ىلعد ملاب تما|ابو تناان ك رقت

 0 اور ضو || هس اي .:ةرورولا قلازوإ تاهيل ا
 ' شلاق د وهفطتشلا ةدل ذ] ببسو انا ايو احباب مق تل [ماواعل ١
 ا يس ب ناسا ابواتا يان

 0 لع ورم اط ه يرن مُبرح او ضوحلا ب تار وعألا
 ىسا ان ةاسع فن نزور دغلا كالا زوع]/ت (يعيتسودل ضف درحشلا/
 ادا انل امافانم كزالى باذخ ملوق «دِدرَصلاِو اجاغكف اخا كا"

 ظ اكاسعوا لاء احس 20060000 (فياعتمدامرئوعلا 1
 هزلي دانم ا بصي نم تمجوعرم أع دريشوتملا يزل ا 2
 رِشْلا طاح ار يصوم أو دئا د عوقإ اروح اون العام ا موصل اب امش

  حانترام سايل ا دريل امساك لئلا 0
 0 0 (ضوضاصشخالا [2 8ك رابصتاو ا (ىلأا»
 اءيلطاو يونمم ا يا 4 هك - ىكيواستلاد سلا
 006 ا تال نازل يار ات ا
 اماو للا نكات /اهيرملارراتلال سلاسل دصتزملالا ١

 ؛ ليس / كوست هللا برسالاوه ناك لوألا حنا لمعمل
 قس [و ل 4 يولد ٠ امهش ةكلز كفورصل ملا يبو نط تالاف

|| 
 ا 2
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 | لاكي دالا ذه مات 1, سيلا رنا ناكل رورو ليز ايرككو ل ديلا م
 ظ وبس تردئرلب باغإلا ناكداد تعنل اك .نعز اهلا كا ةلكا
 "أدر طعم اوال ابك ررتم ا كّسد رمش ولتلر صتتلا وار وشتلاريوربط
 0 يا كاك كل ئلز ميلعات لود م ”رلاب هن نأ د يلع تاكى سل تل
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 كاكنإيي ىطغلقوروروجلا بف دريلادت ىعشإلا رت اهل قص ردت
 كازشو اهيل ابا المس | يلع مزلي تايمر وره اكل اوهو رييسلان را
 ملاسإميلع يرجو ثايب ٌىطعروفا]ىاج ُن اكناد تحلو مف (ًةشم د اك
 رومضاوزوحورصت امإدل اذ تر ىف ضو اب نساوفو
 0 20 مساراع نب 39 256 نأ

 فعاتا |ك ركب ف يكف تحتم ا ص قرع | وكنا دل امدبم ا ته فرعا
 ١ وهثروضح ا يرد لامه تر دقاناببر دعا ذا تاب باجاو فعإريغم “+ م .
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 انننيدويرحلايحرل اوهو/ل عب قيم اد ودلال ميل أ تر لق اسيا عادا كاش 1
 اك حم | لهو كاك رعا -تاكفريلعتل سر اشإ/اوروضح ال عمْضَمل ادالغ ظ

 6-52 11111117 اذا ىلكد اني ا ةجاحإو ينام نوييس
 طظئدلاطعالعواطنللا طاحتر كيت فرعاربيو فعا نكي تايبلاثطعو
 درا [كاقايصرواحضر )جرت املا اي كوست نأ نإز احاهن اك فز املا كلل ذى تلاخ

 ةعاجماو برحلا/ الك ىلا كتومو لحا يلعب اكو كندزاربويملو ||
 درصمل شاه صولا نا | لوما سيرسائروكذ ملا تصولا يف هرل 1 |ًريلااويحوا
 "يطا منلا فرج ور برا عسي ناكل لاب تاع للا نا
 نص نال حاول اين اميل احر تنايال ملا هنصن/ى اعلا يدانللا هنأ
 مربارع إما هلرحاول حج مسالا نازعرلا الا تال !اراص 1 مرا لل ات را ركاز ( دالك د نزت تسزاوجلل ىلع [اريغ

 ريشا يات ني 000 ىدينشم : اكرلل نوككولا ةلركلا
 دوصّرم از لاا ناكاذإ | ناق[صئم ا حش وفى تلا (داو َيصاكْلا نم
 00 |/اريسراع

 " ىدايما نكسنا ب عسل ايضيضقلملجا همي الس توست 0 د د ظ
 ولاة و دوست هناء ةلخأ راي توتب دل ضل هلع 3
 افلا وح لوط خس | يدا نك د [ييشيسم هلابتا بولطم إم ظ

 مل هنههج سعو دوصتم مقيعحو ![ىدحارل ابا ب هبا ههح 3 ل اول ةقصراصو ل اجت | يجو ق ايإصوتش ماللا لع
 2 ركام هر نألو يسم ام دوصمسرعو 0
 2 3 وصتملاول جلا تاكا د || تاقامملا ماعم / حفرل هد حرو أك تاويشلاب صر الحي ب قالجر كاف د ةمولو جلاب
 0 . او دزكيبا يزور اول نا ظ ,“ برئياجلا نأك اوج اخسرطلا ٍددز انحبانو كر وجاك اهجرل ام جنات
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 ناارعالا فلست | فاملاو ةلجرلا كاجو 6لالاو لل |اهل|اب دلوتتن
 عرلاب ب حب !بطجرلا (ي ا اب كلو نب]جل ان اوهو ل اك اتهاهو

 ترم ا اناعلا ثركن ارم  الانهر إد اجب ث د اناني عا ةلرج و

 | لماع دا هريظتاو عرس رول كرس امثل عقلا ب ل اقيم را

 دلائل اوسلار بصح (وصسس اناني دول | اصَسِي اوهر يد (تافاوعد|
 1 ادت ايل 'كدامكأ /لون فر 0 ىشفخإ ريغ به فدع

 لجرلا كرحاغأ ارهو تاي ' باوجي عل اوسلا !دإ تك !حلو يركب
 | نم ا ضل انيبشتعفرل اب عداتملا ان كرحداوم ابد سرا اتقرلا "

 ْ راو راكان اع لا ف دفع بارع هجن اهتورحل
 ءرارعا جد اوستر لاح الا برع قاهجر هيد 0

 0 00 متلادص لا سقو
 "هل محاعتلا قم لوخد بسب كاما رع

 هاا فدو للعلا دعو يصحب ]د اىل | لوحد بسب. ١

 00 8 و ارلا
 حمص وو ةمحبما 0 ( كوئلاو ماسلا غلا
 [مأ | دمه همر نم بلع رع 1
 مجلأجصرف قب ا ومص

 كحق يادنصإم تلقد (ىْكلل د نيت ىكو ىبيتأ كل د

 لزخخ ق اهالي يملك كئليسم وون يايا
 لطم ميلا احيا مزل ياهل لقاح لو كلل ذل بي ش

 لع تدب ءايااوسازلا ذا ةعيتحم اف داسل ا( ع ةلاعدلا سد“
 00 ا داهجياكر|رلاو كل ذ 1
 ضأن إيش تبل هالك لخأ توا احا ملعلا

 / نضلكتلا ليعربج لرسيل
 . لاكول اخر هات ارش تا لامعا لرؤب تاكنأ اهي كالغا
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 هع دا اما سيل ةءاصلاو اورغاطلا بسجل ركتلاد لوختللوه 6
 يعل بمزج يريم ا تار ماتلطن نراه
 رار د اكن وافر كدي ادجتي |.د الطا متضمنا تضل الع دريو

 0000 5| كل دروهظ ع اكرا تاب .بجاوم < يعلو اوم
 ستل | [هيبأ ادى لاس كاكينصلا ثيياتا تنور لال« راسل ١

 اهموطألو ةارملااهناان نوم بج|واكلوا كل ذاب ديل ايفو نيل ا ظ
 لاك لاك ايل لاطالاتل ع حل
 اا حباحل | تاكت أر لوسول اهنا تاليا 00

 مح (َف د حان ايسدتح طيش لا ل دبلا صب 14 7 ٍر
 رساس اطعم تالاجلا اساضا نا 1

 ع 19ه نحب تالا دع ا ظ
 سااسيرام 10 ا[ كاست كجمال 7
 نأ يعحأ ا بس ظ

 وا كهو انبحاص اي كل اًيالق مهد! | فتح ذح

 م نال ا اضف لام فا/ندك ناوعم 7س

 ١ "تال دبا قركدلو كيقا قانَمر اجا 0 ظ
 ريعوو اللاو تلا ة ياك ء رشا ايتاكت احلاراركهسإع كربلا ظ

 ]لو ةرشايم اوم تتا] احا ار ارك نط سلفى طعل افا لكي اج
 نو لايران فس يمل نو ها لاف دودي ١

 الار وجو حرطل ًءْس قمم ل ديم إل يبدو جتا (ىَصرلا اكتم 1

 ا ةتلاكت 3 ١-2-0
 12مم 197جم 0 ونا 'لئامإ ب تضيع
 . لكتسل يداتلا لماع نهد ىاك است اكد .راولع ظ
 3 7 بان ىطحال ا فرحو]ى احلا زك هس ا 0

 ل وتسيروتلاو بهل نوكلا اجا لابد ع دين ادنلا بح بايع ظ
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 قرح ةداعاو ياذا عدلا مدير يع دال امو كلاما كاوربعر ير(
 كنوعر لاكيعا ال عدخاو ات عيبا دصّي دك لكشلا تاخادسلا
 ٠ ماطايوووك رم وليل اهيل لاح دالاح ل حلا تربوا

 | اتشلاو ياي يدع بنا دل اهم لحجب لاحو كبر
 1 اكل اوه رع يحالصلا مدع لاي تورم ام ذل | تظعو ُب (بنلا

 ا لساعي (إء مرر دل (.ىملا وكف معحو انتل او لاجل ارم انوع َج
 | توروس كربلا [حاضا انكم رس كوم الس ءوه لوبا

 0 28 ا تان انور فيو
 ١ نت درهم ارل م طك 1 هد لغات صوالوو

 ظ ا 0 0

 ْ 0 قب زر تحلو رو هر !آد ارا ل ابي دهر مجوا مجررهظي لاس لف

 ظ 72 ارك لاكش ا الف لا فاضملا ترواخانح» ي هاش كذاذإاب نعيرملا
 ( 0 00 ١

 لافي مدفا تلاف دفا هؤسرا وضم ريال لد تي

 | 07 دا تل دبس لبعد تباعا مهددا[ ىوتنملا داب

 و يلب ب .اهيزلا دبكات ركنا كابي 6 هابز

 1 ١ ةايلنلصا اروح (لعتايبلو ءيفاكل رشف اقر حر يتمالك

 0 دير ٍرئزاب ْز اصيبوا امسملىسإ سلا 0601 14

 ' كرات لكدلا السلا هيرو( تيارا يلع خرتم
 1 دج للوملوأ د ا“ شلاش لمحو ج تاهل او كرتاف كراع للا
 ١١ سرئأتلايف لاب ميزاب ١ بلا هامل ايفو نكاسلا بحل

 يلاريز فقضاو كار حج ح أرك لب اد ل اا 1(, تمرد آي“ 0-0
 | امونعع اف قاد رطميدانم يوتا م ظ اهل است اكن تاليجيلا#“



 5 هاحولا اوك نيب بريل اداكدلا ف فرح رئطعس 05200

 ٌكدبلا كلذز طال و | للا نر حوك ذ معمز ىلتا زيك نا نايس يذلا ل دبلا

 ىر اونحلاريزتتا اهي اهلا كلذ ١ دّسعوت ةاع احئازاركيرردتتيلع باي تاو ظ

 لاو ميدوم ا وعيا تايب تطعاناو لقلوب متدنافرخإلا تال كرب 7
 عيزوهو ابا هل ديرحاو ت ايحربا كول ئرتوا لوا للام ظ

 |. فرحن لولا ناكييرغلا يم فالتخا تلا تا سا ظ

 راو يلع كت يوجع لألم (ضاماب ىف اراكمار | لحلاب
 حلا هيج دانا قلل اردت | يف ريشا هاو عاجأ تبع رنا كل ان عدس

 اوم لا صم ا ب ضرتع/ اهي كايف آو باجي ءئام الكرد إسيرا >
 با :ا لرال علصّس الي ئاثلا لاضراوهو كلل د ص يو مارت ايو موت لا

 تيب وسجن ااتخا قد ادن ائيغندلاريكاتلاتيرعترم اطيب كا رسدق
 لراَيِو ٌتحنلا لع مكن ىف اريسل ازاجاو لوادي[ صال ى كلا لاصرأح بم
 انفبرررابا ا بوسنم ا هدساي كاكدتاكوطاشلا لاك قاقسش إى حي
 سالف ايدل (رلع ترووم قا ةشا|/ر وزي عرس اجاب تصرلتايحن وحلا

 مينو مي محو |( نم لين اعر باب محو لشي ع .طحو ىو

 حاد دباجاويوس هاا ذم تاهو لاما عياض
 جايب تالسلا جيليز طلي نبزم هاا -1 رد ا عتشلا ا ْ

 و أ يوبمس ب -دررمل كل خلصإ,ا توك ن ارت ٍْ

 00 مكلاكت حابهشلا قا كاريس ا 0

 , 0 متاي|صااًة رمي :/و اولا كش دم 20

 ا ا يف دك تيرخلا تليطل ل لنام

 «ٍ تتش | يهراسلا كو لحر د
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 كلاب او لا يّدل اوه ر يدعم رنا ماشم رين | ارلخأ علي :تيرحل هوا عام

 ظ ,/ حيبو_ لكس مدر هرم الصتمللاةروصإم يدانلاب ظذلَس تالعب امؤيهسنلاي |[
 / شام كولا لاول اقلا مت الميل ف ذح دحاوينلا امام دهب |



 ماكرعجوحيملر ميول كالايعتسم رمل يدعي تل قاذا كنا يرتالا(ييرج“ ب لس <

 00 ألا ظواكتا لوك زبإ باقل ناس زم غاذأبل ا قاسلا ون اضلا تبدأ
 *|  ايرصسوي كلل ذلف لعن ااعم رجا ادمرلص اسريج وق ايولشلل اعليك
 . كولا ]تلا زوجاو دلك اكلاب لا فاّصلاو فاضل ا يب لصد دد تركو
 '| اذهل اركةرملورلاسلا هده ىقالامللكلا وبحتي ديكأشلاب بلا فاَصْلاد
 1 ” لا - لكن اً ئاضالا بابين عيد ألا يف
 0 لئدإ/ء كل والاو رل الحا رس فيسامئارسالا تامثلل د لت لكن اني نطع
 ١/ "2 .ركزبختس انى اتلادلالدل كوالا نع تالهجلا ف ذح دربملا كافر | 500 درملالوقإع بحنلا ءرصر حيرلا راض تاع ةفاضإ ب[
 انآ ىعار ؛ننولا اور رساله فبجر عار د ني اولاكوفيا يرن اياوهدنأب
 ”| ١ ” وركز بوغسسم ا ىسالا نم هرزتناسإ/ا ل !قاصمأو اكاضم ل دنع ترك
 "| 2 قَصلاَن ابار رجا تال جلاد ز ديزاسو يدعرجانوت فذح او ارقعا
 ١/١ كل ةزاجاذاة لكم ص ئاَصإ ام ديئابر املا فاحجريلا فاضل از
 70١ او فايتملا ق اها د وهو هيلا فاضح ا اًسأ/ف اضملا تال تخاريف
 0 نامل ناكر انامل دل اوره اطلارها هو ئيسابدلا كالو
 ” 2 نمحاداومدقلا اهي د حا يرون نيرماإ ا يداك والا وه يدعوا
 | ١ نإّرغالا له زم ايفةعملا فاضم او فاَّصم ا يؤ صقل اوشرإج |( و هزي قريع
 ار هور اخو دج اعزعإ( قاصد كالا متورركذل ا ىلدإ ف اضم لو الأست
 ءا كيم او مدمس اراد يمسو اظن 64 ركن | يدالذلل نك يحاول نا
 0 1 قحعب]والا سى هازل با[ىصأ و داع اوي ر حاملا اعل يملتسل ان /

 ا حتتيالفالكلا مهاععسارردلتل ارودعل ارصتلان اربو بيس بف ادم
 ! دوم 7 0 ( رت 7 || ل زل يدعإ ا اضم لولا يو اجلا سيلا فاّضم لا ىذح هما اب

 "0 سكول روع 0
 نإ تاسالااهر» اعل وايل و يالا اَهَعالصمل اّصوع نول يدعرخأو

 "يي ١ -

 ١ متراصورلكتع الكتل فوز. م ا دلل نع تدوع يدعي كلقو تخااذاو ١ |
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 دارا بالبر باسلار سبا ديدين يجاتارشرلا ةيجحاو رتل ||/نيبيو (هيِخي ل ممل | كل (تاحيرارلا قل جيزحراسلوس | ىررإا ام |صو|ضت اكو لواراوه قاتلا تاكر اجريت إليك جر دطقلب

 دَبوَةعاَصإا روصو ار خنق اشلا تت حس وتلا ن اكتربلا فاضللاو يوت ظ
 ١ ' رب امنا ا هناكبصتنلا رق حجي تاو يحلا لالا توحد تأ ا اهتسسأ | 007 هر ماطر ز او لوألا َعااكدل ىاتلا تققح ا (ركلاو َكاَعلاهلامدل كوايأتس ' رى ق2! ةرابعي تعب اوجلاو يريد علل * تنيومرس بف دس داس
 0 ببر ل ل مب ايو
 هر ضرع حج ور هر يو : ل 8 ىارطل اب كلررسحو داك مما تعد موس هر ورضرودع بن الل ناتي |
 انيع رمالا لة نييلت اهزيهستلاو قل سطور راج

 يزوح سب

 8 01 أرّحَر 0-0 : 2و
 5 ظ برع 1( ده وكلا ذه نيتك اتسلا تودلهضتتسر كرا | 00 12000 0 رسولا كالا

 | ام ' ةماوا ضيقا غنيم يأ امين لويورخأ/ا فرحا هزني حول ١ هال ,رعلا ف احم ا تاو الغا تدح تالخي كي اسلا اتانكر انونخ ا ٠ - الوفا 2 ابحت اعرلا ولو محلا ترا لقاح 0 ا 2 1 "11 فذلك ارسل # . م ِظ 0 أ موصول ارب انايلطن حبلا ترحب 1 زلم امو مسن اهم أ ا < هاا 2
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 1 | فسم سرس سوس هوس نيوز 1010

 ١ ذ درعا ىذح + يرو اباسصؤحرلا تره هرضدطابعأم درو سماح 0

ؤاكازياحاه حرك دارا جاحالف لاعتسإلا سبا تار دو
 ل قول ا

 .| "تيتلااعدءو بئلازت ين فدو يددهح اق ابك دجرتو |
 01 . مايحاو ذخ لوقوع ووش ا] سؤ ت اضل درب حورحس توم

 ايعترمل لاس تاالا نعا و فكح كطيو[ افامركد اد كَعلآ

 1 | واسج مع | ( نكل يدان ار مغ تت نسوهت هيلا بضا يب ايد(

 8-00 1 000 انمهئرس 0 ءايوسالب ىوو+ + 21 |
 آل دما مرق ىلا كاف ل( او 51 هلق ليه

 0 كار كس انك كفا ظ

 ْ أ +تلكوك حلا نا ديرب هيف سوهو يرحلا ترص ظ حر يف

 ا :رارتلا و برعلا نع اًمدتلا/مالكي ان | عى كي (ًنوكد[رلايا

 : | لعل ارسلاوب ارتد رض ةنل لع رخشلاب يال اماي وانو ظ
 " ضرع ةللامإب ةماحلا يو كوع 1 مشل نجلا اماسيولاب ا 2 2

 : | زف ورجرللو حسا كاك دارا نع تلا العشاء ظ 10
 | مهستنا تدور اوك توجو طوس اناخحلرجشلا/كل و زجس حش وما

 | اكس تلو يدرص نا وجا مبلل :

 / 0 "ناصح نع ساوشر ىسابط نبأ در ب > دوحسم يأ ءارعل فران عا

 ١ تصل حم 1 د م د ا و

 .| اما انه سى كلخشااكدهلا/اايءإختشار ءىش يت اكن كلرف :٠>

 ' 1 كارلا سيرف تلاد دل دبي كي

 لمحو رعر لصيول تلاا زقه نا 03 0

 0 انا اهلا ]عشا تاكأم اي 2 - هللا
 "| | جالا ةح ا 2( ن كأم وسل كو «يلأز 0 3 1 ا

 | كايابو اس ايو دوصقم ا عك 2 دو الا
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 | دهسواأ نهزاجعاضيدلوت نسسدلا لم مرلا ةررس وتحت عرصلا '
 ْ .اهض دريغد متمالا قدا ساهم الشإء ملوك فخ ا ارل اير ارسم ا يب ألوف
 - نئااي لس الع رتعاتا كك هد اًقحو دلك فو ومما نواب كارو أنبأ

 00-5 انزاأ هلْرَس ىلالا و ىف تلزتف نول احضر مف شعدال ٠

 ظ ١ انك تاع ظبلاى 0 و وضعاتنتو رشح [تئارشعاتا ١

 00 1 0 اعلام اقرَعِلح حا حرم 5و د
 ا تالة وهيل | نعوم اح تزد نال دام باكل ف 0
 5 ام رشم ناك ايركءاسر كف ددشم ءرغن اكنا قزاوش لدا
 ري تنل فوت 22 باكي عشرون قاح ال
 ا لوألا تو تلرتقكوركس اع ساوألا ا نس احلا قدح
 مم 00 ىو و1 ا 0 3 ١فىخحل صو لىداب ىاَتلاىد
 ئ سا دا كوب اح 01 تر ضو

 0 نيئحاترب ناياشلا دب اشر ١ ايو كءراي سوست هحالشلا ياوزلا ظ ا 0 1
 تثتاحأ هدحورخ درا فكل هنا ورح فإما | ده نم تلح 44
 ٠ - 0 هر ن كف ]حملا سارح أٌقٌّرَحِرَص
 ١ 7 ران اكرئال ىصرلا كاجو اعاضأ ارا عل |قرح
 ||| 0 ا نلل فنحاطتةززكو اخ تدمر تسلا ماا
 ١ طويل طرشي برأ يف تحج ايف دل تطول | ف محم تودع

7 

 دوو

 7 و |ريدستوأ اظل سجن م ةارستلعلا كح يه لوك 7 اج ( اًييئا
 0 اروع ترا اوارلاد انا فالك ]ندم سني ان طرشي :
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 ١ مهي حرا الام ا موس هات 0000 2227

 000 يدل :ابَز هليل اود يدرك
 0 اذ ا[ سضوميف نرحل تزد حاو ترحوا ةلكوا تاقرح اماحفو اق

 ريل باز فاصا رسما را دانا 0
 | يح برضوا هلت نكي نابض منا
 اهرنوكاندان ءرو تن 2 لا ثلا مج اًمداي ايزو

 اقل | رمت ثياكلا (تريع نم ردا لمد

 ظ ع ليتك يانور ع ردع تاو فق ورع تاكا

 جبارلا »لون كل ةرحارلا [جق ن ادار ءارق ينال دمرت يعج قسم اراك
 ١ واله رامايلا د ظرش ا اع (عّيوْف اف فرحا افا جت رطب وكمت ا

 ا يا لا سال عيالك عماتي مدعوتم قرح
 1 درع تقلد بلا مح فوم ء هاني سل تايباست نوكمحا زوجى بس درعم أ ظ

 0 يللا ايملاعلر و يو اوحرت سوح رطم ت اوس ايدل و كمجارك

  اهللو نوئلاو ىلإلا ثدحر جرف ت ادره اب دارا هلل ا ديعني تاورم يطا
 |. ةلعصاا يجلس اهو رالسلا رلأد لجيل ايابر انا يكب
 ,ليتلات ظ ءاولحلا ثحت ا خاتما تالدلوث كل انج تبرأ خ
 يكد |ءاق دلما[ وبي دسار ا عما يم يف

 ١ ايس دوك وعلو فاو تسابق طحنا ةىحالا نعومل يل
 همالد وجر حال ِ فرحإ - فرح ءراصتقالا بكو يار اسر كو لوق ع نطع
 7 !يوودلوت يلا 4 و (صالد عرد سوماتلا يف دا عيدو اوما“

 راج 00

 اياد ل املا الأ تدي تمل ول اوحتترسأن كنا 7

 | كابونود 58
 ظ ظ : ثادلااملاو هو يورد ل عروضا كد ىلا ياام تاس أد
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 نقولا كح يو داوووصنمو تال درج ريا نافل -/
 "( كل دس فرحيلرْن | ئيبرصيلا به لصو حجي ابو رمعاصو ايدول

 لج درلاد د -ايراستالاب د كاران بري قسد 2 ارك فد ملي [هعَبتاخ امرفعدادأ اد( نكمم ا اارخا كركي ت ايلا 1
 قر دش تلاد ا (لأو يل مهي روتوو

 هلا يصل اوه ٍكرهرجلا تلاَكآر هدم كحل اولاو تروسلاو 1١
 7 طر يلعلا قحنالملوه سارلا ئضلار وكلا ] يم اف سرايا تلاتو يشدلك ١"

 لَ لل دبا مة تس فدي يأ ا

 ذا بع بو تبكرم ا ذك 8

 ةززوعاغارلا بم ذاهذلا احر ااكويو نرخ 8 2 0

 ىنسرئإلا م كش اناس الا كانا كلش فدا رم بكيل ١

 فدلا دو فارهملا رعد دكر فاضالاو رأ ادد[ سال

 رّئيخمو ولا 1 | نعازجلتال يخي زوعاعت | خيب |

 0 اعاسإم يح هللا ٠
 لاول تح ع وسع يغسل كاك ملا فوم اب اهيلصا عي بحت كيئاتلا_

 كي ف نبيع اوما «برررسيلا لات ا ياا

 ناسيك يا كل دحلبو بيساو هس ابورضحار هيوريسور شع تسمو
 ررتحم ايلا تانررا نع تددج ار تاركا فرامل ٠

 لف ا ب اعنا ف دح بوو زى ا[ ءل2 دال كال ل حباب "57

 "هر ايمارملا ا ا كيحتير اظس الاب لوزن سلا نع كزلوالا 1
 " اهيتازجو داهقداقياا أي ابو اج ارلاالا هدول 1

 يو ظ دي اجي تملا ير دتمأب تنحل يسزلا“ نضالات

 تش
 سان اكلاب 2 الملا تالا اللا ىف لا ل اكريحساح ١

 ْ 3 رد ا !قي لاب يبلاف ١



 لأي

 اريل حم ا ةهج»

 ظ اناس كال سدنكرجل ا ددحو ١> هرشعاسفئاو عيت ابرس|ء[و
 0 ارم كلانا مانا هتك كرز يحس يف لايناع سنا ابو أ
 . انإكنا | يا وما قاءاضل سات سمرتلاو مت ابعسألا ١ يفض ًارثلا تعسر ترصلا به طهر هجيج 4
 7 اا ا امن درك ناو دناديش اع
 ا | دا ذكو يا ةطساوبالا يد ايار ات (دّيسمم اللأو 0
 ىو كي سماع دلاو يد اتنالا ,اًة احمسم
 ا الوورد ىلا ضورلتلاو 00ش اننلازب انسالهوسلو

 8 5 كر كتلاى د ديلا لصاح ابيطاشلل ذ

 0 ا ىلا تزحف ابل ناكر كايامزخا 97 خا خيسألا داو
 2 | نصب اظيللا فصو ايزمرعلل ع مسلوق سأل 1
 7 2 قصاخابالا »لود جس باطلا( ياس تافصب طاعلألا نو كدب
 ١ ”رتلابخاحتسال نأ هي تام , اديميل اي دات اين امهضحلل د
 تولارجإا اهجا يحال ىبل اكن هن اعسإلا لانداوبسبل ةناكبال

 ْ -تاعتسلا كتشدأ . وكيو امو ا ديا ا عراجإل ا عارسإإءتوعادسألا
 ا سولي[ ورع اهتسا بل لأ "امرشا 1
 َ تاكل خريس ايفر محرم ابا / مرج كايكس انثي

 ١ والم 1 7 اال ئاعتسال
 0 لاا اطاضرلا تمم حم لاخلا غي الل أرشح بع هل ارنونؤم ا
 ّ عمار مامي ليش الل اد :هيل ا مجحار لحل ان هكا
 ظ هيدا احاسإلا ع ةمالع اللاب درجات [و ال. لك سموارتك ملل اج
 ' تسوي نورا قرح شرشر ابي يعينا ماللا لود لاجل مىوح
 ريشا حمو دوآ ١ اعامزم ميسان بغل هبحو و ب يمان ابا وبغتلإ هكا 0 يدان ليل ايز تنلكالمو ءاس يزهو كايد الا بيع

1 
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 هل تو[ ينزل (يوُخ دره ال اكيانااو ساكت ازعب كان 8 :
 ادد فلو ا ؤ ىر سن رللابو َءيكَتلاَف يدين لل اد وخايلاب هاد يشل ابوك 1!

 : ُظء ا ءارحون الر همجلجيو ضشاكرل ايوخب كجم كلوت نس نأك 1
 (ى ءل ابو لل دوك 0 ابيزا انوكرم ال ظ
 1 نع ر لا طم ال ردت دلو ل ايو |

 ”ىلخا ىلا م اللام 1( هنا 0
 دراي وو دلك 7 ياه يؤم و :لوملع

 ُغ : نرموكل و يش احس سيل وسقني [ئسم كح اللا ىهداىلا
 . : 8 دنع دستلاف زل ايو قاذف لا تل عم هلال

 ظ 2 | تينإو 0 ظ
 1 اوال ان كل اك ف و اللا( | هؤ سم نس نكرم هءلرتإ 1

 اي ىان ارز ءانلادوشارويانانركتدايعتايرىبمملا
 يف أ ركل ايو يبا يونع مل ل | النيل كاي لل د تايم 0 ظ
 رمل لاك[ | حم نع ادق (1 بى حبأ دعت مفر ,لوت اه وكو ١

 ” نامل قرعرم نلوم ورمل فلسا رك ا جحعئاب درو ىخم اي ظ
 * لالا نشملاو باسل اهركر دا (تابو .ايطررطلا يلق تاك لوقوع ا

 : هتنيفزبؤايماتلا نهيان لا يجحا كامهشم كاف فو نيم "1

 اوسع يان نعو 1 هرغادلائ رحنا
 ظ ري ع لورتعإو هيدو جل قفا كاره كدا ظ

 : هوغو بحل ءارخل رات جال ةسرضد ا -
 1 4 ْ تقف كلا مازلت هض رت ابو ءاحورونصع سبأ هياحار ماو ىللاب

 : مالا دال اعل و باول ا ذه داريا يناسيرأر جاد 0 بد |
 تلا افانسسأ» لدتا «دايزل اب نرلوّبال يوه مهتناكو شءانوعلا ْ

 ا 5 و : رك ذال َتتنح لا بمانلا ناعم مسرحا طوكيو الماللا 0
 ظ تايوع أديل فرح كن دل امتلك ف دمام بين اكشن ميوعوماداظتللا ٍ

 يا



7 

5 . 
 .٠

 1 ا

 55 : ”7 رسل 0 00 ا
 <. هيلا 6-0 كوب:

2 
 ص

 ا اتسارطتمل تاس صب ظ

 . قران ليل تهز رجلا انرعش اكولو ضوحل اك كانا اتمنا إل
 اصلا .ا يشل يإ و مويس يلا كل < بو هلوتد حي ركن مدس ا رسب ف

 10 ناكلاجو هلو لا قاف د بوسيل وتضع و
 ركايدرو الم كايت دل ايديا عللتسا ميل 6

 آ 0 ا ايا ا
 ظ لق كي لكتملا اب جدال ل 1 ل 0

 00 0 7 ا احم نو تل اهي جا لادم 0

 ريغ و ىوعدا ايريلاد كا 00 ا لا
 |[ او هسلولون انج نئيالالدل منإلا دهر تدعو تلفد تنيك ا فرراع

 2 لشو انك دارا شل جدو هو احل كوعدا ءريهَسَن فو دج ىنب '
 |( (سو ىئوملايدسلوو 0 هم عمقا
 5 مالت 1 هو كتل اوسع دره طريه ش ثلا ابي لاشا

 لل 1 »2110010 وق اععلا فرح. ثاخسملا ال
 | .الطاو مانبز ايلتس تلال ديب كسل اهلنا ثلاد ددزلاب برت
 | لضم رد أرح د اسال و انلاكواولاربحب فوط حل ]حاشا و نطحلا
 ١ نايك 0 دل ارا ركسر ندعي (ئل ا ةيسي سر اسوس! اشالا
 ١ ”رهاظرن دهاتلا ناوهر ةقانديلا اتقول ايسزياب لو
 0 وتلا اس تا 00 ر اطماا

 0 اولا

 ا



 ْ د ورضاك لالا غبج نلإلا تسجل يذل ا يدانملا» تادنلا كولا 0 1 و
 100 مى ع اَسلا «برالل صح تال _ئلل لدي بوجع لب روث نإ

 .ظانلا لوبد يا|براتلإبف هلؤرسالابز اعلا بيرالاد مركلا تيتبادكتلا ١ ظ خارص لحام ابفاسو ا ممل اي س(يلاذا اح زلألاو اللا يف كري يح
 لحلو يحا يلع دوه َرَحَللا يف 0 وهنأ أ

 ظ يا اشاد : اكبلا يثهور فجل ظعرما هييدازيتا ايلتس
 ا 0 ع يحن | وخلا نحونكيإ اكس او حرر عل ووو ا - ملزتم ل زي لوو دتساجيركل ب ايم صوص أدابهملزنع ل زدسامو 06 *. نقف وك انوا ملا أو كلور إو تلا ماكيل سانللجلا 1 2 ب داثلا نا/ عيجوأ يلد ركل يفد دولا نم مس نسل ير
 2107 2( يني حو دوم اكدستت[ 2 هارع مك الو ستبت
 1 مانو وملاع تابعت راج يو لال اردو 9 | ' هيكل ا 1 يي

 | : 1 مك بدن ملزعاب ستات 0 ش د ايزل تبدع هيب در املس كتر ها لاقل نان ظ
 نارعأ/اف : يداكتلا "اا نيرو روم > إاعييو نارتو اذ فلعل 7 ظ ْ اوه لف نر ررعلا يايكدنلارحلتر دل ل, كاورب امس تدلون لبا |
 اهاضعناكت ان رض ا دس اكان رافي داتلا مرش كل زج[ شالا 1

 ظ اريل يدانما .ةروصإ هعويو رز اوج كل ةُتسوزل نتن ايري
 0 لاَ 0 ل اير نم ءاكيم )0 7 مداصرل محل قرص ذأ ر عن يزلاياراوملاب ديس ءاكرص ١ 0. لضافو رمد دل قالا لسا ناس هاوعلا : 1: كيس يطع إو اشأ بدانلا با هدو نإ لبعم ملون يح مغ اجل 00 . هللجأو ليال لموارد انادي يرو ص داكوس اسم 1 10 ايو نانا جرج مسا( يا ورحم ا ةفرعملا ذا الا بربر هنالك عنا
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 ناكلروكذم ا | ىنلا|عانل ارح اكرل السلا لو منملا تا بديت تازياجل) ا

 لا ذلالحنوكب ىزيحر دصم ا نائاثلا ل عو نيّشنم لا لحاركتا/لييشلاو هجربع
 را |وعغد نوكم [رىصدإىئلا كل ل 0 0 ايتوتا 0

 لإ سنا ايآضحبالياق نيد روك ما ]مئلالعاقن او [سلستلا زلم انك و
 سك اوس رئت اعلن تاره اليل ان وطب الخلا ةرافياكعنك او اكسل

 كا دريل رّيسارملو ةليانل | حت كرثرساود ار حالطصإلا_لوحئسوهزبهخللا .

 دوّييلا نعدير حيلك [ملاضن ركب رمصو اماداصوصخف اتاك بئل كو ل وعنا
 ديل اان شل اد يجو دال ل يحن هاو ه سلجم وربئاوي ء اين ىلا

 ودا ىلطملا لوحغلل نا لو قبو كوالائشلار اشخمات لاهيش الو زيا دبل(
 ياروحي رس سدس رشل ويرسل حرصت ءتئر دصلل الر هصلاب وصاح ا
 0 اوال (كععتل امر وسم ا ىالطان اهضرلا
 وحال وم اعحيصور نضل او ]ىلا سيترسإلا يبررسيمل | مكعد عض اسلل
 الار نس بو [ن انوا نالت ارز صم اوه يلا وخلا ل عنلا نم
 معا انياء نسج المعسرإ/ايعائملا امو وير رك د مل |[ ار ,صع] صاح“
 ترض كلوق سمادجبز ن اق سمح او حمم تربل اهنا كا ديقس اا لوعتم
 يسلك لف رمل وهدا ضربت عف كدكلو ملعت يذل اريل اسيل ابن

 رايعابو هاما ايوعسس اند اكو سلك عقم ار ياس كل تاو رد اهتم |
 ) حف تح اح اكل نلف بو ارض واو ليحالمعيوقو وا هيإحئل اصلا 3

 فريش از[ت هرلو |بيداس وسيدي د ض(ن آل اكن فو بجاه لا نب قل
 كيالي عل ملا ىالطاريسباللاتتنا يار ومالا 20002 مل ملا نالطاوصن شاع جكرضو !ديز تلو بيداتل او برضصلا , 5 00

 فور خا د جو اه دكر يبو أَن دانا صج
 و

9| 

 1 . 5 1 حجو 9 1

 53 3 و 1 ( 7 21
0 

 ا 8 5 / . ؛ 0 /,
 ها 1 هو آ 1

 / : ' 5 8 ! د 1 ا 44

 اناا

 ظ ا فبل انامل سر ووكر اؤنلا ىو

 لمفاك تل اال مدي كوس |: كنور اليو هيلع لركملا
 ١ هوؤه -

 لا كبش ايزل طم
 يواصل«

 0 هبروْئعَحل ا ساوح او شت يل اقلا لةقرتإاب ل دضاو ,ركذلا]ىئلازع اهم 31



 ا ناقل دعو وياسر اع التم وعقل ةالطا بح كتاف
 - يالا لوحنلا لَ نحب لومنمالا ردود غبور اعلا رافد , تررصلا تحت
 او هه دي للا زاتس ير غل ابو ئل اى لحب وسلا تااناع عيدا ظ لا( لا ىالح الحص تلحف يح كل ذل لطم ا ازذاحصرو يلع متل اختر جتيام
 0 |. خاج رلطللا ف رصويتلا قوص ةردرنم نم كذا راها
 8 ََلاَح ىالطإ جر ةررصل عييت, وييصالت تيا
 10 0 نعموتعلا ااه ىو هندى طلا ٌىالطا َء حتر زطسسال هروصلا
 0 0 از امل  اماووعتتام اما لطملا رم
 '؟ 2020715 ل سمالوالازض نمامدا ]جفاك لوعفسنإو | ملا فرصتي ف الطراد

 لل سامر ىدص تح دارلا تا نيررت انور عانم اف ايفالكن لطم ظ
 1 الا بارا قيلت سيشل قاع تا انس ظ

 ْ مار ولطلا ليتم فلا وصي نال حاير ساهل ع
 ىخلاي امني :|ىآل طابا زيي اوس إلا لو حتم ررتنمتل ك1 0 ظ
 5 امرك ار اييعاباسغ اناضناوءضللا بحتاتفأبد الة

 2 ' لولا ل ءىرصرام يا لطلا كوسلا عفو راسع اتا كاسه ٍْ
 رز زر صم نع نيس اةايعءارف نلطيلا ل نكات ىلطملا ظ

 ندا نأ هعيرضز وجال ردد صلل او قاتم و |حفلاو تارك استار تبلغ وسو ا آ
 ا 3 لع رولا كحلة تكل كاتو لاتسال] هلام ةدادألا
 : كل ذلذردكملاب تمل رسل لدا را منلا اواي كامن ايهما
 7 1 طلو كل دة 0 0 8 ظ

 6 كلومل ايري نأ دنع أ 1 ا
 0 2 اريد حد جمعا 0 ْ

 | »و. 5 نا دسلا ام خوك لعر اجروإ ]حل اا ءاساجتاكاوس ثحم ا 0
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 ! حو او اشحم نموأ ءاخعل ص ]ماع يل ءط]س مالا تاجر يل الضم

 | كحلا كيتا لو ألو است اتالخانهشهن | او.ضتان يي انرلاطإيهسكلا

 ١/ رجا هدي فردسلا ناو لم هلاقاسإلت قلع اجي وى تلا مل تم
 2[ ظل دصلا نا ةوارطلاى با وف هن ء إف ءابلةلا كال ل ايري دعس

 7 هدمت وق دان ايم لص فر عليان او ب كوحتم كاد
 1 آ دعب ت ارت الا ىعاموأو فوم ا مو ِدرْدَأ ]وش بوصّصر ليصمريإ ظ

 1 لضااعتانو دشحلا توك« اهلشلاو الدرع

 أ انجا بلا ترذحوكرهاظلا| حن ارسال 2111 ظ
 : ! نول نا تلاشلاو تازياج اه ا وريشم اب هتان | ينعتا كا

 2 0 اهلا كرس |, كل رب َيدرهاطا ل
 "لآ تار كلَضَقا بفم ء ودل إةأصو ترجع يلرعإشلا

 1/4 يس اهيلاك تاطتلا عرقلا لالا

 ص 0 0 هوصوم الا ذلاسلابلر دوني بوصديوتم لن
 1 5 ااهفددل عر اهسعأ|ىل اب ضاخر : اهمال لا اتيدا نم مرسال تلقت اهم

 رص تلاع ديرما امك كل 8 اكره اظو ص
 | وسام اهلإبدصملاب 2 اولا ارم الاله ولم بش ةركذلا

 1 صار ويا بانه نس أرك رضع
 جوا اجا 3 7
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 كلرتو اهل رالارابعاليزسلا دج تكذ اذا ةهاركلا ضاعت تحل
 للوكواكي اغلاراييعالاب همن تكذاةلو ىلط وعشر هف شاركت فرك |:

 "لعالم لمتلا كل يل َءا نلطم لوحنمال ب وحتسو هب يد اركت رك |
 : هاب ناي طدو هلوحقم ا ع متلا عرفو بط ص ادو هل بر اسعالا/ فن٠ |

 امي زوي اك هوسنإلا ةىدرأ تلح سوا أى ان ملوك ويدل هزاجا ديورع الاي ثيرحت ظ

 عاجلا تلا كيا وعي اناا ز ف سوي اوه دوا ودب
 + كرات اهلل دوهسلافة دويل عراسلت حضورك د اكمايتلا د ساعنسرادلاد ١

 ليا نكح الك ك مالك ك لوح عر ضم اركب تزرتحأو ديور عطخإلا

 دركي ل احل نمر وصلا ىنيز رتحاو تسحر الكك دلك هللوف تن تسبح مالو
 ددلرغصوو علايلا رصترمب احيج بز لج هريدت هز لجيل وار دم

 - ضجر ]كوع هلوكرشش وو دودو نيه إللل از ايري اى رساك

 لخروي مر جو لكل ع ك دايإ ضب ولك لكد ار ا سيل وصل ا (نيئابحم

 كد برضل ارش و ب .نل | ًمهاعو برضلا هي اَعو ٍبرّصلا دج سر

 1 ويش 0-0 ا اين درا ا

 اماظ يا رص نظر ال نو ظئاو ركوب لوجتمللاو ءيردصل ]يك

 اصعاعأ يسم صن ملوخم كلذ نو ايي تتلو [ثوَبو صعب إي ا |ريخما
 هيحائ مدل عنف اص اودلر ضب رض ( يسال نصف ايش هورصتإو اماقارخوا

 هورنكا/داماوءل ووين! ىدكسالامعنالاضبار رصمرعاشا ]د تشيت |١
 تلا ارباع هورستإبو لوك تن كوم ىلا ن وكم نا زيك ئسابرلا كل اقرا .

 ايشالا ضاييررضلا ورش و ياوسك نم ايَسِو]ىَتلآ ع ووه م ارغصملا
 5 |[ وكمل وف صان ار (ضممألا ىف وكذملا نال ب ساس ءوضر ملا ميكرو ٍْ
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 ؤ 0
 0 لا د رم اد لالاَت نئلا هت دارم ا أ |ىدصلا ف نحن سر َهيرص]ضإ/او
 ١ 1 رم را لس نب ل مدلل اطاوسأو ) رص [ لعق ةعومجر ادّيّتم لا هلإلا ٌتحضو طاوشأب
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 ماسلا ساما ايي لا | يرده ي 0
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 عتصرم دصلل مالي ام عططللا] | نياسي الار عضلا ا

 اش ءايرضسإلا دارها ص ترضر اصل اتشاوريدلات سحا ترسك
 1 حد لاز واعز ياخ ارت (يرضيا فرصرم ا فخ صدلاريدالا برص ظ

 ٠ "ل مضآوريسا نسحا ريس تس ةرركدملا سال ددتذار دصم ا تحن ياا يش

 ٠ ل اكشاريسلا نسحا ترسل لوف فد نصم ا هيب تلاتلاو اصلا لايشإلا
 كيوت كاميلابم ب كلون (قركلا دعو كر دم تاروصما نال ,

 , 0 اضلطلاب وعلا صو نع اللا اميل لذا مولجينا هينا تاضملاباعي
 واسمو صحا 710 نموا كس مساق ا ف اعل بأ كل اًكوَسف

 ٠ يااا 3 ل بلات الامرات اللاب ئرحلأ يأ اللاو 3 تضويمل
 00 :طلا و ذك لتاياام لاو كرصولاو ملك ع

 سل وعيا اعدم رم لحل كونو ]حفر ار حت يذلا يادل تو حتل اه لوو هلل ظ
 لدار دسم هك ىلا برسول بو اويت كرت تلعم [ةيدإلو .

 يزال التامين تايهتص ضل اسيد وسل ارا
 تمن ما رصخ]كوشو همل مكر امر حىحا سدشاد الار

 اهل دو ركل ربو ا دو لَك "اك رائدي ةنلاءابو ص داومو للا

 ظ ماع يضؤرلديرمامنع بارما موت فلهم ا بأ فرتت ا
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 ا هر صلاروصم ا ]خدر ]مالت ابق لصتبلا كلذ مديت 1

 0 درسه هولوضتعااء او يع دشزحإ/ يأ ام !

 بصْس|سعلاو نمسلا ليج وج الفابلا سلتا الع فكل ا ا

3 6 - : + 

 2 0 يا تك يبن اي وكت نور 2 حلا
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 وص ىو باوث رحل صن نازعاتلاو امزلا نا ظ

 0 ا نال مدت فحول اذا بارو او جاهز كءداراماو فتم و لحل كا
 هلئاركأ ك يجسد انك بام ءاراو حاصر اراها فدع [  ريوتبوف كاك اقابيداس هسيرنضو كردالاحالما جوز دك< اكان 1 ١ كرو عن و [سف |رويكتواا دوجو اما مدت ب وجو دارا ناد عون
 ا ا ل دلل رض فاشل دا ذرهاظلا هل درسا ارو ا  [رشو اي كي حرر دملا فاضم او ريتبا د ئنلامالا ىلا كيحم ف
 ا لقلا لاعف تن ام تسكب انوع لو درع دي تاكا
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 ١ تضئامآر دهام يس عقارب 0

 وه وهوا نابزلاو ا | ىفتركل كام ا ركل ظ
 نعبسداكلانا نلف كدا اره دح تملا (/ نع هز >امفوكَ 2م 01

 ' يد افا ا آو زها ابيل امو بدال يحك بي داعلاَن الب رضلا| 1

 تناايذقو تاررشر ناسا ريدي دنلوب /

 مج فشلا ن اهززخا تا تتاكد نول كرءسلا تيه (سلحلا
 , .لحلان اًعارخا بعحركصم ال ذاهز لوارعسنر صل نابز لواوم ةلشألا
 كّسِحل لودي ىدرلا [ شكت ام"كل كن ددام ادئارفاطلاو كل ةولء( نش كاك تلت

 . نأ "مالسإلا ق ادز لوا تأت كلور رتل اع(ما انما تا جلع ٍ

 . لدا يتجانا نا بلل الب دوهشلاو ريا ن امزرخاوه نوكت ا ازيمالةتدحملا ٠
 كيلا امز كو نر ف اتسكاارزطنلا اذخأ د عيار ( نلف كلذ و
 -. درعاتلا ٍفااغت كول مابرلك هتلايدؤي ربت ابرسكملاب وار نصلل تاي اًيزرخا

 ريا 6 < وحك ام تدل ترن . 1( هاو وح |ريدَست 0

 ” اياناكاَ تاو نال عنا بازل فعل اتنلا بألل ام كيالاحبب اميبا

 معاسلا كّحو دز مكي تاكو يس ايزو ا كج ل وكت دصملا نع
 '[ وسلا حشو يدار ل1 ك اماما اق ح اممم فكك نسا كتدعو نأ ظ
 رمال صال ذو اطال وسعت ضع سإن تاكان لفرع |

 دارج دار ترم يردسلا اني رياهر نر تالش نكتنردسم ظ

 كل موك فرعا ان يىلاوسأ م اكابر: [سح ابى الا نسا ارو زاوعقح ا 5
 هَل ئلدو ملا ء مق طرت كااماوواحلا لاق ا يرساو حا ىغاصن 3
 لخادم كفا ع دروصلل اى ةطسا واما ثلا حا سفر دسم اء يشي طيارشلا 0

 اع اك وم ارذحوع امل نجهل نوح اسما بولت سا
 00 كا علا سيلا قروب عابس ف )ع 2 او در رس | نلل ٍبايلآو ظ

 ١ < 6 فم ارذجوعاوصلاس ممم ا ىأ ضان كل اس لوو ف
 . رماة .تاساؤاعاةددسلا لوح كايتو راو سلك



 رابطالاو لازتسامايؤكدوأ ايو بواطسرب 1 0

 ظ م 1 وز الممل رد نوهو ترا بحت ياعيال هيلة لع لمار قالا 5
 ' لام ان نار ميسم وىلطملاو ار لوليد سيرِلَس يانلأو اتلطمإ يلا ا ريتا الاذاب يكاد ىو دلالوحتم ثوم ار ذح تاكو نطعربع تعدل لعمل
 ا أملا مولا باكر حاواوف عيارلا ايلا دلما ١ ين نزصملا 1 كيس اندلاو اًمؤنا اعزللا معا تأو ئمحملا يفد د
 م اذار درا كل اكدزي لاو لال اشم لرش رك بحبس ْ | يايرلل يزحياس دريل ءر (ىارق مل اير الإ م صخر فزجا سيارايعاو ثارغ
 "سام ةضوعر | ]كل امو يسل تنشب 0 1

 اواعيجضرإ/ نام قاض لا امور 11 وشو ىنصملا لاي ةؤيلا مريض حوار اهلرستا الا لرش رسايل رس اررع 0 ا
 :| يل[ وك فو تايبط ا - او داه يذلا ند 3-4
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 00 العدل ثءابلإو (هيغو تاصغعأب انتو لالطتسا«ريغلا 1
 0 وك د ام جاونلا كلترجي هير غال 7

 ةياووم سا ارعالأ ل ةولا تامل تانئام حلا عشا :

 تاجا اط او كحاب علا اعل ايس لاه +
 رنا انو بتاكل كر ب تا هيلا |

 1 يعول ربت ب7 1

 : باغ كلزكي احن هماكحاودل احا تعوساذ مشع ايي اء :ارلا فايز
 : 2 رسل فنيا ارلا عا امامه ايلي هيا هن سبت املا
 0 رك تاكد اكى (و ذلاملاكأ كس حور ع احسن م

 م 0 بصلات 7 هدر دبسلا بش هول

 يصاأنو 557 بارت كاساملا فول نا لع حي ا دريىئح
 هردقإ يشرع نار دست املا | له ملبملور يطال
 مو لاكو للف ثيجدعل هزه كانغ وبس امد + قيل اب اكلك

 ت6 ا سلا سيشل ا ةتفز|ةاز ١
 يع دس قر هرااداامارريقتجلا ايان اكل احا .
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 ولأ ف فوريفر براعأ تجول ار يناس
 عر داو درا سات 8 اواو لوو ينا هب لو ختم ا

 1 كارد ىساداكيدردسالا تانج نارا

( 
 5 أى
 *ي



 ايلا ملح نال سريع باس لو 1
 ا اكورف كاركذل يبرردل قل هلي !ٍ
 0 ل0 اذ قربك دنع ارصتولا 1

 00 اكأسو مجد اس ارامل حا ردم اكرم! تبر كر ثيزحوا 1 ظ

 100 و ل
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 جار الاراماتنا  ةزدلاو كرم ارم از اناني
 ا در كارل يل هنداوي ليسا ]ع انما يف داس ||لورشلاب
 ظ |ن يل احلا مضوميف نار د صد احط امور
 سن كس بط ار فاح ىبحب يول نايل عاتلا دوا
 رف اياجل تساوي داو
 ظ ار ال نااار ادرك. لب هس راض نا( .لواّس
 َ ار را فايا اس 22 يرن يراسل
 1 تارمإلا ايو سيل سلخلاب د اوبحب ندا تريلا الب
 ١ ولوري ل ىئلاراحاو ل كاكاو هلا م

 / 0 1 | ند ملوك |هأعرب 01
 ت7 احواارفدحا رجل ارز تصرع اوان اكدرساوأ فو
 | اما م ٌكرع يللا ننام هي دايلاد

 اهادحل لكس ري 007 1 زيلع

 5 1 ا

 29 رهرل رك
 ١ . و 0 ١

١ 1 
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 م ا ةوب انحاي ارت تاامورادلاقرشرهدلا

 0 اناس نكي نأ يع بوم ا ند ار ىصبك كول تااذمن تلاكاو بقر

 1 « ميلا رورهرا سلا الس كتير كابسمدا تيلاس بزل كنا ١
 : . ةلمالر ىطراقلاللالوغ تعود منيا يدق نايت حلولا
 .٠ سن اكدوا دبز يرو سسلحو ا بوكيدمو يرانا يع
 ىحئارش اهلا بم كاان لت 2 هن ا ير كاجو
 يخالو لاوشلحال كنأو 8 حم ايفا هلم كلر امطندَفر
 : لراصم لا نغ اربح 1 د نامزلا فظر ير هبراجوفر

 : .تلعء انا ا انااا لهحوا كينغ غلو تايعإلا تو د ظ ظ

 ْ هواي دار 1 كلوب نأ كا دوضدأل اهدار امل عوبنا تعال د
 1 تيتو تيد ديب ديالا نابي يلم تداس ناكل ساو كراصتلا
 كتعَسرئا_لاشو "تيرس هيوم اه وبنلا فيه يالا 7

 اًييحوارسمل امر تمعللوت ييدسلا برص ص دامي كزرخلاو صحالاي
 دارين 2 تسلا تاهجبارمو لوريل ناحل إس ال دبا صتخلا نامزل 00

 0 2 مرسم اوهو ءلتاهلاسأ و تسحر 20
 لق دحاشب 0 تاج تدر نسا ماسنا واساخ ا سيب ناكلا نافرظ مدرب يذلا ل دحلاو بارجاراطما 00 دعا هللا فطلب نيشوكا كود قرطنيصبلا

 وف قر نالها فايل لس لانا لا مالكؤعيردبال (رُك فرال اي ردع ر يجعل رحلو ميش اييههلسم لعامل نايت تلا - فرط سم اوهو دلو و حالطصألا
 305 ودك دما جسيم كرا تاو ازيعانلا هلم تسدنم بيس
 1 5 4 0 دالة دإ ب "مدن ناكترابادتيبا للدول

 . 7 ا 1

 َ 2 ١ ظ : / . هدي هه 7 / 0 5 90 7

 . د . 1 0 . :

 ل ع
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 58 9 ناس ٍمبَىلَعا عا دفا عام علغطإ هلو اكل
 َ رش وردا جال ل ضر اموهرن هلو تيرو شلي هثرعأ ذآ ثم درعا
 ١ ناطور اكل ورم كورسا ]جايز ةدكذل ا عسل داك علا لا يوسع يي دلاينسلاامتا لانا ص ارل يملا أ كارلا اكرلل اي نصيرمل هناك دو رح ا دارف | صدا 0 ره تلق كاك لا
 ١ ] اكمل كونا 2 رووناوا تابيإلا رطب "قولا
 5 او ٌيرصيل احرص هنالرظت يبحر وب الوحم 5 اوت لك نمل دوج ادا هلا ةرفار احلا هت ْ 7 كرإاد رار ريل تالف لح اسيل كلو تتر ثلرطعتا هنرى اوتم | 4 أ اسوبءاشول هلو سا رة كاملا دا 0 مسأ لع لطي قلي تاون مقرا اسلي ]سديد طعو ءبيىلَس نك نع ةررءازجا
 تنل اسويحرا تحد أ, لي نالاا يو ضنا تصلي 0 7 ظ انور تقلا ثيح يدا فل مكأر دان فرس ل فو ثرصتلا/ دع ابرط 0١  كائلايابهشلا شيئ سابرلا كاكدؤيتا اد ساو بارعسأو 0 1 ير زجل هس هات حرص كب : 1
 3 كمون ا كار يريظن كل ةنآل ناكلل )اح الا ]جيلا ي دوا دسم نا 1 لاا ألو اس يجواربح ٍكيحرر كدي اوجل ضر دايو ُن 8 ورع متو و يعألا
 محبر يسرانلا كلاقو بزر ادويجلأ ب تا كاسز ايف هريظنو طنرأ»
 ير ل 0 وعملا ناكل ارش 0 | ستالاسر جب كح م | احن لوك لع الجو هب ابوح عع رت اهلا تنصم ا

 تزرع , تصح ٌكرصن

 3 وهلا للي هلا دارو لير لانو 2
 ١ د ع 00 ا 1
 0 0 كارالل كيحالصلا 20



 م ا

 0 ا او اشال 0! : . هلاسرلل يس ن اكمل ارش نسا دعو 0 نب كان ظ المشي تصوم كلا فوصل 0 هيد [ورحا 00 خل
 0 ةرظولرمل 00 امد ةنقتنأل 0

 . ”لوحتم نا سام هناجر بح 20 تنزف ا انه كح ير نريدلا كلاّيو يطعني هر دما دع ريل ماو ذا ناكل زار ريل ارصسنال افرظ تسيل ظ 1 ردا ير 7 ا باقر علت هاش ماما
 ارتب اغلا تالرعل اد صإت هابات معلا فلعل ركشيو ! عسل عب
 .صوفذلا ثلا كارم ارتبو ف ةرصتتل ىلا فدرطلا نمش الخ

 ا 0 ا :اكا ذ او اهزصتمإ/ا كركم 1 ظ
 ا كحرادا كر بطي ىذلاز (هريغإ عام حسا عا
 ٍكثيحالهنعت اداريدتسلا ثري فرظلايل يداك ؤسراعا حا
 0 9-3 اَسْلالا 2220001 1 ناي نال ظ راو .اورم يضل لا [وآو سلال اكعدَع "لودر اما ئه و دنت ادن أوس مالك ئاردم لورق دئارمل اش الر طئ يعود هراتحاام اأو فرصنال ثيحنا نمرعاضملاه زف ٠ لسا صمم هعسارف سلا كرامةهظلان | حسم |ميالاسر نه ]حجب يذل [حضوم ا و اجلا لذ انوه يادتال برد

 ٍْ ًاءطاعلازكدلا ا ماك ا ال وهما إر 1 جرم را 07 10“ 2002 ظ

 1 2 رت تنخر رهط ام بهاثنع كسول تنل هدبدادد د بلارج .. دك رانا ابل اموات دك ١



 ْ «انيربلو وسنه انزال دق تسرك ( حاشا اهنمرشل ناز
 | لوحاذال ناعزلا مبدل بت ا 3 ا يال يوكل بتلات ناسزلا سا نا عار لوك تنحي امرمدلم ا اا اناكمام
 / ناو رق ف دس بنل دعت لول رك ئالثلا ةسزاباؤعا تأ
 لحبك ]طلال لمع رلءلالو لب مس ىسإع ابا د | حملا امل نويل تاكملا
 للالرل عرب يذلا كأسيلا 'رياساع اا نع صنم ناكر ندوأ دبال

 " لرئلاورخلاهعلاًسم لاو حرر دودعم از ارئوهو َمَءالَعلاَة نايا
 ظ 1 ا ٠

 ١ م ليؤء ل داس و ارم 50 ا يرج حام هلّقإيلاو سلك ظ ْ
 ' تاما دحالاو تيس اب ايل لوك با 200 د نيس تاي ظ

 ١ اهيزاار و كلج ا العا ساويقديلا برعلا
 ْ - لحام يوعتقا ابوأ موي 1ك ناببا ءايا خل ابر كيسين نضرتخ ا

 ظ ةوو مجد ليحم نامل تش دج عك دام املأ اباوجرت ,(ن دو لج ابو ملوق ٠
 ل 10 داسيا 26 تسكر نسور 20

 حله 2 ا ظ
 0! 0و يارس زا بادب قرا
 3 5 1 00 اداوم مان اصدر ريت رز ىملاهلماو

 ّ واحمل اوهاواذحاوامص ١ ءامملازح صلو يو تامرلا سمي أَ 0
 ٠ دسار طسو دانا بيسك اانا اطيل ١ |

 | : يقدعرتر ءانوطياص دو دول عدرببعو ءو مز تام وكرم ناوجو رعود محب 0 ظ
 | لدعم تأ فرب كبولات أرهجوت مسل انا هجركلو/ مددت اسوم بأوج ظ 1
 : || يد أمهجرفُي اغلا اماو كل دوو دينو يأ و لا

258 35 : 5 7 



 هدو ريو اوصتخةمب تريلّيلا ب ابزلاسامجرمل دن دحل اميعتملا 1
 . 2. ىزملا تاددل ايس ىصملا لعج تلق يوما ف جر نم دو وت ]ضنا
 فقررت الشايع عسسش ال دو دحللا ماكل يعل اب صتخلا ايصراجكوحل

 * ١. لكون املا ربت يبز رمسم تر عت وك سم ا تامزلا ف روم وحار يلع ١
 * " انوه هر دي[ و ناكم ا ثرط فركة نإ كاتم كلل امنيا عّيطاشنل ا «دروا
 '.2 ١ دعارممع تصدت اكك ئاق هركذ ىح ا تعد اكو تامزلا ع رظ دبع

 , لكح اف لو ساسلا امش فدو كامرلا ليريإر حسم تلوم علل دكه ن اهلا ٠
 لولا لحا إب نابزلا فظرسنمل هئاب كلام نإ عب اجإلامتسالا يان | ١
 مخ ضاش ارض نا رابع م د(: مس الراي و ىيتادل احدا لدرء ن | لكيم دش
 " كانف ايد طرتشا ام طاريشا مدع ةن الطلي نعتسم) ناكل كلف اهطشوما

 قلحألا ٌرعدب ناوج ا فايل ك لاهل يا نعب ن اجا انى[ زال ]دالك ١
 قهر تدالا ملا كاقامبناياسالا كد انزلااساشنإ
 ساب اسما روص ةفاض او ينا اسم يرض تاب ف هريغو ايضا(
 ايو ىلا | ىو تقيعح كاي قه ريغ ارش | اًمدارم او هايس وف ءروصويأ
 ركذبإلا سس يرح فحكاش افك اك لآ فاض ايليوسمني يم قزتنإل (ن
 توتو عن امم ا ف ]صحي م اهيل اراجع م حرش يف اهيل اوب اكل اويل ا قاضم ا

 رهاب نعل 2 كيو كل ادق ءانلخت ادى ا/ا ءامس زب [ت ف دا 10
 -| فالتخلب كتيب (ىج ان إنثلل يرخا ةهج ل زخ كاما رصين ههحلا ١
 مبحول ا (يسضني مدر ذتح ةهيمح انعم طحا زكا سيل و ءكتاهجوت ناكلاف
 ئيهناانولارحاإا لي ظاروادرسا لن رول عم امإ دع اال نهض ناي تلا
 :. كركي ىُد دحاولان اكثر يع اب يلم مدور لح تسيل تاوحلا ن امك
 ظ كود صو كرف وكي دير |ايت نول كيو سي تركي ايو اناا وكي ليو (هنلخ
 لصحارمالامتياعرشل الا هه بأسا هخاضاب كلدؤ لاح ا نوي ارو انك
 0 لاب دال هربرت! تن عينل اكلة[ ليحل عدل كب هريس عمل
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 رمل
7 . 
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 ظ ١ ةظاخا أ اهانر 121111 2و فتوح جر جر امجو |]خأ 5

 جوضلاب ابره اظات تكس كوول سم نول ذل رجلا صدا: تم هيفا بع

 ق ىلتخا ك اوصإ [تءايمك حّوصلا بابره و ةرايحلا ب امال
 ١ ١ ظ لمامو كملخ ثمل وخ تال ونبينا كلا لف تاكملا تن ملا رست

 | درا قادب ير 2 دوه 6-0 ا

 يل دورجلا 1 رسال بست سَ
 ' ( اًفوهاناحلو دحر ا لحو ازاي نو سد ياو هسلاطنا
 5 ' ليي اًيباعت ام ير دل رآو محو و هز ند هاشحم رول تيم ناهس >

 |  حواخربز لاًيالفر ذي. تأسف 4
 تردلا ف وحورادل الحا ديس كلاي ]اكاد راخ يايوموسس كائايرادلا
 دودحملا لاخدإل بحاحلا ب اوعي ننصم ا نلكتو هقرج قد اهلحا ديف
 ' ناكملاف اسف | | درعه بس امل ت تاس اك اكتب لطم
 106 تاَدَلا ا[ سرور جا ناكم ا تاق وج ]حأ د سرا اك وسم
 0 يستر كر ءاسن حاسم أ جاستا

 ١ هنسنعراجسعاباعل ما ان نحض هرم مالعاكو ايس بأ ةرمأ 63/1
 دااورودلاكينلغا دايشا بسب مشاول كلت اسا امل افرادو ترسو ركي] شم
 - طولا ن احنا ماب دئادالا دهب لطتايشإا هده نانادجم ٌسببو لاهشر سبر مادمو ناخ وكام ابر ادلاو بلاد يرسل ايف ناكل
 "تريبل | ىوجا اذكو ءاضيأبو بانو اضيا لوف قرم ا سوك نا
 ' اقلدملا ريجيم نح كوتكألا كو كاش يلحأ دمراسلا يراد
 مضلل عر خرا ام تووملاو سلا تاهح اوم

1 

| 
9 
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 ا

 1 تن ادلاجبود 4 سيو دلو دنع ارلاكرش هياكل نيا يبا وحب

 ان تاميإل آل تاهبح ا لعن اكماكنل )اذار هالو ا 0 7 ا ؛ كاكباهيلاو تاهطل اههعاتلاهاصتل نيتح تبت تهمل الع تيرا
 . كو 7
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 امه

 0 ّ ا

1 
 ذراعك كاع انواع را اطلق

 تاركا كيو انيدكداك / فنا حملا كك اَيالَمَر ارثتسال / 5
 يأ لل جدار 1

 لات نولاماعل دم نك ا 1

 : 0 عود داكورْفو تاهت سان د اكلا ياكل رايعب تلا © ٠
 1 بما رتعلل /ن مرج ا دو رعي دلك ّ
 ل اكن 80 باي كلاو لوو ا

 انهار ل يلحس 0 2 بوصسو هوك
 لدو 6 كلانس ااناك لاو هرعت فزع قلل تضوهرو ملَح

 1 يي اساس بد لس د ساري زيجا ظ
 بكرلاو ]داسلا جه ديضدإلا[ نا ء اص م اكسو [يمامسا
 0 در درْجَصمؤ رف ءداهشيل [عوللا كو دىحلا

 ءاهوتسؤيار رجلا :ا اع[ عر سما ]يو ؛ ايداعال جرو ب 0
 .كويتكوانب ماد دشن انمار زمالك انااا بلا ظ

 سوح رار تال عزو احس 4 |

 ريدك ا يف ندررج بجو 0 ا نورك غو لقت /رماعاع
 قهجاح المنابر إو نهر كل |ماثم ى دلو حا ه كحمداوق ثوكنإلن ا

 0 | [لخادلاو الاب ءاصاحامم الن هوو هلوقيملا روك ذم ا ةراشإلا ظ
 "ادع جف ننملا اكد نمل نالت اهل اًمطع نش وُك ل

 3 هزي ار ععسمو هازل كوع لو إلاق ب بييراصلج تاع ناريتا لا

 3 7 ريوس اسوار ةسدسوو خادم عوق

 ل



 اسايرمتل جن احح و يلو[ عزنلا ظ ظ

 2١١ ناكل اسا نععضاخلل < اد ايررم ا ةيحال جل نامزلا اس ترئاسس املا

 ا 1 ا < ههطعفلا كل وكر بار رزهملا د 5
 ضرما الع عيرصممإلا شن ليو هواك : لزهر مسجلا اهبرعلر ئع ل

 "7 هوس 0مل ساس ودا يسد

 0 ىرلو هلو تك ىلا تيه ذ ةماعلا ارقد فرح ىوس ونيك

 1 0 ا دليم عدا
 اوتو ويحلاو باهل اعدل ايف يس ب اورج اح أ يدل برلتلا

 | قو رول ذرم نايات رهيب تنس ظ

 وو 7 وياج حر ارا بيل 01

 ف  ةةوييتآإا |*ى د 0 0 2 05

 ممرحل_ و 00-2 0 "تسلا ب

 000 تاب

 | ا تكي دارت 0
 9 2 وع .و [ريمت تلحت ميه ( حم ما كل ال ليو 0

 0 0 ا ]سال ى ا انهرظنم هز روس تدع
 كنا ءاسبلف بضدزا وج عيكس الكت اس ليز سلب كليتميلا ذ

 | سلا ننيزف(نامزلا عاللاكد [١ م اوحلالصأ ناي بيجأ تأ
 "0 , تاكلاطدل دس اس: امداد

 | / ري م اقنع مار
 0 0 دول د منصن اكل عامنا 0-0 كالو لمسار
 ١ 1 2 يا الاعلاف يلع لادن ا
 | 0 0 ا دل تا

7 , : 00 4 
 1 ي . 1 رح ا

3 2< 11 - : 



 . اهردئساك ل رعبس ىف
 - ص

 وسلا ع يل اً]حئلا دانسا سواحل رح جن نروح اهو صد نعر لسع 1
 .[يومطتت حيل اكن لوك بل ةيسلاوزنكإ/ يف لءوه اعإرج ايوصنم َ

 صم
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 و

 ذا بحر ييرادجم ريال ادد دينارا خجلا
 ريخلا وفارس رمل ام لوح كاف كاوزنلا هر يحلا يبيح دقو إبق

 يلصضرعاقلا ماعم ايدال يصر ظ مورلل ب تالة لول 1 | [يح يأ هر وصد احا /رلا
 - ارضا ءائرس 0 لع هيبحا ب يجف يذلا ءانسس اذه
 يارس ديراب

11 . 

 0 ىفر فايس عصا ا مسلوق تاون أر ياس ] 5 او اقول فرح ءطساوت لاسر انالياحلا نا قالا سايت ظ 1 راع دحإ يرد ذا فعن رو ب 0
 ْ | وتداول هلم اهي خالد ينو سم اذ ارنلتخامث ” نيووكلاد ىدرصبل رريوح كاقومو مهيعط سكن همئئاس بصأ نإ ظ ظ

 . ريل جايك درلا ايجّوحتو كليا تحصن كاياو تحنص|م
 1 وري يداوم بانو مدد شن فحل ميزو سل يلع
 1 ا كرغت ا / يي كباب

 ىكزاشب هطمحئ مسلم ا سنن اكأر ئيرحتلا از: ع[ شدت يد !
 ؛ 7 الكر اشمدنن كابو ييرطل او بروس خيال محلا
 1 يع يئاسلا عيال دمالادست دصتو راش ارمالادلا نعرشرعا
 | داك كحل اين[ كدو ءتسلايطلاو دربلا هك |رتش ار عَ محا ضم اين 1 - قزف را سوك 0 بز ولا ا ( رلذاو 0 يامر انت يلم اجب نمو
 : ١ وا لايطلاو دبلن للا نيب عع ظ 2و بابل هور اول ايف ملتح علل درو وح َونَس كل اثم ىلا 0 3 ل كر يلار تكس ترم اوف يذلا أح دوإحتلا ,* 0 تورح سمسا 0 1 م يام هوي سمت
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 ” وشن ا
 3 ته



 : واهو تطعلا حاتم [سشلا عرلطو تددتز مج دلتلاب تكاناج 06

 لب وح لولتتا لوا ميحااو ىشلا عراطو ت د زوجي تدم سايل |
 هيضير ضو الل د تولي تاويل تسح 2 اك اساسي نوكك لوقو انا مسألا
 من وعمد بأ هصجل حج لدرجات نايف ما ةلزتسو هت الاد برسل
 5 (كطععتلاو تايلر وار دضنلا نزكالذ ملء و يخأ ىح اوه )

 طزاجويلاح الجاد وسان فطحلا تصوارلا جوجل ءوارلا صام دوخام
 . مافي لع يرجو هل رك حس لوحُمملا ناز ضاو الا, صيعز ولا ةحلاطستسلاو

 سلا سدوم اال اه الا اجامل هج سوسو حلاطر شلاو كزاج ظ
 تعطل انراتك ويداطس لد ويلجو هيج درسا ن0 * "لئزاجءا عرس لاك دوود اعلا هييجإو دلو دههاو لوحتس ا هعاف
 وا ل مارعد ا دبز اروع يطا ب حرح ثطعلا درج درر|!ةأورعر كنز اج

 ةفوس لوقو هاوكسحلا يق (ئيييوجلاوا يلبتعلاب دستلا الدبس 1
 ماوعا بنز و كير ل اياك مزاللا ل حتلاسألا ثرك/ لا ةتامهضيس ١ متو كد حتم اد مداللا بيز حلا يف ول صزيرل نب ميو صوم باوصاملا |

 ' اذجاسيلفا زو كتير لاس نأ م هج نعس يم يرش ف بالخل ا اورحا راكن ا تلقب امرلا تاك[ يهسلا حرس يدارلا كاع اذ كم حم
 هراع دانلمأا داو و اول | فلاص | ,ئركل تلححل اره اطضلا نال غلا د وك« لدن افي يصح
 2 فولال اقارلاخا ديز و تيرضهحص عنيا ا دو رفا ل خاعدا نسا وركمل 1

 هيج ءاهسب يليس ستات بيات هدب طرشو
 ل لن الاد يي شم هن ا نال تر ,ى كيا و راولاب ي رجب تدحيخ» 1

 دخلو عيوم ان[ كو بسه ىرصم ا تإوق ندر ب بيع منا اور
 ٍهواملصا كاب تس يرطلاوزوجالغّواَساومو لماعؤم مدمن

 ورق ئليملا (لصا ناو تطيع ذو ]ب مييبكسواولا »كتف نا ةهجيص ١ يلام يا اكد اعابل لع ثرامعلا |داعإع مكسال رطعلاو ثطعلا |
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طا سئل اى لجل ىصرمل بالا حرش قداس مك 0
 ”انأو ي

 0 0 ا عجل اصول كلا ع

 2 7 فات رد بانتس

 0 انآ 0 ! 2 |اونجا ريدا نركمء (تحدّؤمل
 تلقا 1و ياك2 تعج كو اوركرما تحجا كت تاوذلا تود يف املا ١

 وو اكرشرماو يا فاض قدح اًوطحي دوك تازوكدنألاجمملا ارهاظرإع :

 را ل تالل سرر اريل ار كلمنا ا
 ١ ب كمشعوهر رج نست صا ها غن موس |د لع ىطحلا تلالا صوب

 لاما كلف ياكرخ تجد كرما ثارت تام لاو املا

5 

 "5 مسار دوش قا هذه رعد دلل ءيذلاَىا

 يتاح اس[لاِف يس نا تاق رؤتا لدارهت لسلا 0
0 0 00 

 ا و الد وو س :
 ةلمنطعل مالا ير اولا تلعحا اف اتق رح] نوط نأ هاراّصو لاعب

ْ 
 |[ ظ

 ظ
 ا
| 
 ١
 ا
 ا

 ١ قردعدلا لوحات ايناعان عضو امو 0 نأ در مولع
 وعمل اصلك اول (إءاّمطع اك ةكرشلا كرارّيو دم ا
 اماو هيدهللا يالا ير عئرلاب ستيب عا لاكبر / اكمل وكت

 و وا درممر كيول امآ ك انبورتسوا ناس راقي دير زاراحأ ا كه
 . كإنأ نك اذه ءاالذ ءىنسووه فورتع/ةيزكوزستلار لال عجم

 1 داس ويا رلءانانركد زكو ديرو انا تح د
 هحهلوعمماوعبصنلاوضز وف ورملا نلاخور وهج ءايرقرل ان 7 ١

 8 | 01 اوين النول رانا د

 7 (هراجماب ٠ 0 ظ 72 ش
1 « - 

 -» 8 يي م 1 .

 هج 1
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 ولاء عاد غل ةراشإلا تالا اتا كاك 3١ ١ ظ

 ١ ,نلاختور وروح ء اف سنلا كش اير بل مسار هبت | يحايبد د اكنآو !

 4 0 اريمسا كلو عد نالاريرتتإى علا دوجوبو تكا هنا عربا 0

 نامل م لواوبزو تناك اينو تاما هت ويميت 1
 8 من عال ايها نا 0 كل انى يسوع ا

 كاازهؤ هرعت فرق سرب هفسأ اون

 كرو هانا هنو تفل ع ذ ع 50 ظ
 : ٠ انفو عشار السهو: بعمل ازاجئلازاةرارلا لهدم ةلزنم 0 "|

 : ' .ئثديإ سلا ءاف» قحوت اكاذا بارعاوتلل كوكسدع حلا يوك باو كل

 .٠ |تيماوملاه كن اشاسو هشام كا ةنعشلل ديف غلا مشي د ارعاريةرخا 1
 فريم | ىبث عم تنافدب تدبنانإ زو كار غاصدج تامل نارخم ظ

 هعانتراب]صننارسيدل الرع (ف لح توكئامؤل ف أو

 فسح 0

 هناا لا أو ثومت | بأم ا تاو
 يسن[ كيلا مرسل نال جانا د لبيوت م كسلا

 علال عا 00 0 لان
 لالا ءاناكةللام بأ دار 06 .

 مل 0 انام ظ 5

 08 ري 1 ارهر لي 1

 0 5 لا نول ىدكامكة بانا 00 تلم

 ماا واع هلانعصإل يحن نجف اسم وب / ضن ظ خالل نيل وغا فول 1 | نإ سلاش تو لع .4 هد
 1 الاب دايزلل وتلا تو ا” هام سيناو 1

5 ٠. 
 -  06هيا سا



 دجو امانه 3

 ١ لات ساحل

 ملاعلطرتقا

 م

 اها قر اماما
 تطل وج كيب كل اف سا.“

 هل (تنؤر هر غم يس فيز و علي

- 

 0 2 ظ)

 5 5 ارب دسل طعام ص
 : 0 هراجاو سرصيلاب 0 جا طلب[ د اعايالأ اريل الع فل لا زوبكإل نال لود

 وه لوتركو ضئاح ا َء داغا دو دب ٌشْعْح

 انج لرسسل ك5
 ةروكى ملا

 2 اا

1 

 رم فطحلا عاما

8 

 زوجا ظ
 دواارو كلل يلج نصل هز

 هنا فق ابيب 0.
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